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Vejen fremad.
Foredrag af Højskolelærer Jens Peter Bang, Ollerup, holdt ved Egaa 

Efterskoles Elevmøde 13. Juli 1930.

Vi, der i Dag er unge af Aar, er vokset op under 
Verdenskrigens Rædsel og Efterkrigstidens Vildskab.

Der var godtroende Mennesker, der ventede, at umid
delbart efter Krigen skulde der komme paradisiske Til
stande. Det var en slet underbygget Tro. Mon der no
gensinde er kommen godt af ondt?

De troede, Krigen var Guds Værk, skønt det var Djæ
velens største Værk hidtil. Otto Møller stod i Gylling 
Kirke og sagde ud fra Lignelsen om Vingaardsmanden, 
der beskærer Ranker: »Nu beskærer Gud sin Vingaard«, 
men det passer jo ikke. I Krigen faldt de alle, baade de 
ranke Skud og de ormædte.*)

*) Ja, men det gør de nok ogsaa i Fredstid. Red.

Det, der kendetegner os i Dag, os unge, er Mistillid, 
Tvivl og Forkastelse af den ældre Slægts Arbejde. Mel
lem den ældre Slægt og os unge er der et Svælg, al For
bindelse er afbrudt — vi vil gaa vore egne Veje, søge at 
forme Verden paa ny.

Paa alle Omraader er vi inde i Revision og Revolu
tion. Det gælder Samfundsforholdene, det gælder For
holdet mellem Mand og Kvinde, og det gælder det reli
giøse. Vi tror ikke paa Krigenes Gud, men paa Kærlig
hedens Gud.

Jeg tror ikke, at den bedste Del af Ungdommen i 
Dag er en glad Ungdom, og det kommer af, at vi i vor 
Iver under Hovedrengøringen ikke gav os Tid til at 
skælne mellem det værdifulde og det værdiløse i det 
gamle, men hev det hele paa Døren.
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Vi glemte, forstod ikke, at blandt det ældre Slægtled 
var der 10,000, ja Millioner Verden over, der saa Verdens
krigen komme og af al Magt arbejdede mod den.

I vor ungdommelige Kortsynethed glemte vi, at »de 
ædles Æt dør aldrig ud«. Og netop denne »de ædles Æt« 
oplevede Verdenskrigen langt forfærdeligere end vi unge 
og saaredes langt dybere, ja, mange blev lammede i de
res Handlekraft.

I Forbund med dem skulde vi have skabt en ny Ver
den; men vi brød alle Broer af! Og naar Ungdommen i 
Dag staar svagt og vaklende, saa er det, fordi den ikke 
har villet lytte til Slægternes Tale, fordi den ikke i Yd
myghed har villet lægge Øret til Roden af Historiens 
Træ og hørt dens Hvisken om Slægternes Ve og Vaade. 
Vi unge savner Baggrund, og derfor kan vi ikke finde 
Vejen fremad. Og fordi vi ikke har lyttet, har vi heller 
ikke faaet Kraft til at løfte den Flig af Livets Gaade, 
som vort Slægtled skulde løfte.

Vor Tids forjættende og forløsende Ord er Medmen
neskelighed, Næstekærlighed.

Det, der kræves af os, er, at vi skal være Medmenne
sker; men for at være Medmennesker maa vi først være 
Mennesker, og det lærer vi kun ved at lytte til Slæg
ternes, Historiens Tale.

I den gamle nordiske Vølsungesaga fortælles der, at 
Odin kommer til Slægtens Kronskud, Sigurd, og siger: 
»Frygt for den Stund, da din store Higen dør«. Jeg tæn
ker, at Odins Ord skal förstaas saaledes, at Sigurd skal 
vogte sig for at svigte sine Idealer, at han aldrig maa 
tabe sine Maal af Syne.

Saa drager Sigurd ud i Verden og oplever mange 
Eventyr; men stadig har han den store Higen i sig efter 
at blive den første og den bedste Mand.

Han befrier en Kvinde, Brynhild, men paa sin senere 
Færd svigter han hende. I Rhinkongens Gaard faar han 
Glemselsdrikken, og det vil jo sige, at han hører op med 
at arbejde paa Virkeliggørelsen af sine Idealer. Han bli
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ver gift med en anden Kvinde; men Brynhild tager Hævn, 
og Sigurd maa dø.

Sagaens Syn er dette, at en Mand er stærk og kun 
stærk, saa længe han har den store Higen i sig, saa længe 
han bliver ved at hige mod de Maal, han har sat sig i sin 
Ungdoms rigeste Stunder. Opgiver han at arbejde frem 
mod sine Maal, da bliver han værdiløs.

Et andet Eksempel paa, at vi skal sætte vore Idealer 
højt og holde fast ved dem, har vi i Fortællingen om den 
rige Mand.

Han har haft en Higen, men kun en egenkærlig Hi
gen. Han naar Maalet for sin Higen, og da opgiver han 
at sætte nye Maal. »Nu har jeg i Overflod, nu vil jeg 
æde, drikke og være glad«. Hans Higen er død med Op- 
naaelsen af legemligt Velvære. Han er gaaet i Staa, han 
vil ikke bruge sine andre Udviklingsmuligheder, og der
for lyder det: »Du Daare, i denne Nat kræves din Sjæl«. 
Og det forfærdende er, det føler vi alle, at han har ingen 
Sjæl, den er død, sultet ihjel under hans Fremstormen 
efter ydre Velvære og ydre Rigdom. Han er den Tids 
Gullaschmand. Og Spørgsmaalet »Hvad kan du give til 
Vederlag for din Sjæl?« fælder ham. Har vi under vor 
daglige Færd forsømt at leve et Liv i Aand og Sandhed, 
da er Sjælen i os død, og for en dræbt Sjæl, et kvalt 
Aandsliv kan der ikke gives Vederlag.

De fleste unge har vist noget af den store Higen i sig. 
Den at leve »Et jævnt og muntert, virksomt Liv paa 
Jord-------------men med de dybe Længsler velbekendt,
kun fyldestgjort i Glans fra Evigheden«.

Der er megen Higen, eller snarere Stræben, efter at 
skabe sig en god Stilling, gøre Karriere, tjene Penge, 
komme til Ære og Værdighed, mange unge har sat sig 
det Maal, at de vil frem den Vej. Saa albuer de sig frem, 
og om de under denne Stræben kommer til at stikke et 
Par Ribben ind paa nogle af deres Medmennesker og 
træde dem paa Tæerne, saa tager de sig ikke det saa 
nær. Det er nu engang Prisen, som maa betales for at 
komme frem.
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Det er ikke faa, der har naaet den Slags Maal, og 
saa slaar de sig til Ro. De er tilfredse. »Hvad mere kan 
vi forlange i Livet?« Og det er sandt, af det, de kalder 
Livet, kan de ikke forlange mere. Der er bare det for
færdende derved, at disse Mennesker aldrig for Alvor 
har oplevet, hvad Livet er. Livet selv oplever de aldrig 
i Larmen, Jaget og Uroen.

»Det drager ej i Sjælen ind
Som Tordenstorm i Skoven,
det kommer som en sagte Vind fra oven.«

Livet opleves kun i de stille Stunder; men da kan 
det ogsaa strømme saadan igennem os, at vi glemmer 
Tid og Rum, da oplever vi Øjeblikke af evig Art, Øje
blikke, hvis Livsalighed er saa stor, at intet i Verden 
kan sammenlignes dermed.

I den første Ungdomstid opleves disse Stunder kun 
af og til, og ofte kan man da, naar Minderne om dem 
melder sig, blive mismodig, deraf kommer de stærke 
Svingninger, der gaar gennem en levende Ungdoms Sind.

Det gælder om at tro paa og holde fast ved det, vi 
har oplevet i al sin Rigdom. Vi vil møde Livet Sted ef
ter Sted, og saa mange Gange kan Livet møde os og 
fylde os, at det fæster Bolig i os.

Vi vil møde Livet overalt: i en Fugls Sang, i en 
Blomsts Nikken, i Dugdraabens Spejling af Himmel og 
Jord, i Sangen, i Foredrag, i Hjemmets stille Stunder, i 
Kirken, under Salmesangen, Bønnen og Velsignelsen, og 
allerstærkest i Stilheden oppe ved Nadverbordet, hvor en 
Stemme hvisker ud af Stilheden til os, at nu modtager vi 

»Paradisets Vin og Brød«, 
der »styrker os i Liv og Død«.

Saadan kan Livet forme sig for os, hvis vi bliver tro 
mod det, vi har oplevet i vor Ungdoms bedste Stunder, 
og derfor er det saa sandt: Frygt for den Stund, da din 
store Higen dør!

Har vi oplevet Øjeblikke af Liv, da gælder det at 
være tro mod dem, og vi vil opleve mere og blive ført 
ind paa Vejen, der fører til Livet.



En af Norges bedste Mænd, Christopher Bruun, har 
sagt: »For mig staar det saadan, at Ungdommens Be
gejstring, Ungdommens Glød, det er noget, som ikke skal 
slukkes. Det er ikke en Rus, som man skal se til at 
vaagne op af. Nej, det er en Gave, man skal se til at holde 
fast paa. Det er en Kraft, som skal gennemtrænge hele 
ens følgende Liv, saa sandt der skal blive et ægte Men
neskeliv ud af det«.

Og Tyskeren Albert Schweitzer, Professor i Teologi, 
Læge og Missionær, der siden 1913 har levet blandt de 
sorte i Afrika for at bøde paa lidt af alt det onde, vi i 
Europa har bragt over de farvede Folk, siger:

»Den Modenhed, hvortil vi har at udvikle os, er den, 
at vi skal arbejde paa os selv for bestandig at blive 
mere ukunstlede, mere sandfærdige, mere medlidende. 
Til ingen anden nøgtern Opfattelse end denne har vi at 
hengive os. I den hærder sig den ungdommelige Idealis
mes bløde Jern og bliver til Staal i den umistelige Livs
idealisme«.

Og endelig sagde Professor Grønbech for nogle Aar 
siden omtrent saadan:

»Det er ganske vist ikke sikkert, at I naar jeres Ide
aler paa samme Maade, som I har tænkt jer, det sker 
maaske ad ganske andre Veje. Det, I havde tænkt jer 
at naa gennem Glæde, naar I maaske gennem Kamp 
eller Sorg; men hvis I blot er tro mod det bedste i jer 
selv, saa vil I opleve, naar I bliver ældre, at Livet gav 
jer langt mere, end det var muligt for jer at forestille 
jer i jeres dristigste Syner, da I var unge!«

Disse tre Mænd staar med deres Liv inde for Sand
heden af disse Ord.

Altsaa: Idealer er ikke noget, man pynter sig med 
om Søndagen og ved andre festlige Lejligheder; men no
get man tager med sig ud og virkeliggør i Hverdagens 
Arbejde. God Lykke til det! Og Tak for den dejlige 
Sommersøndag blandt jer. Venlig Hilsen

Jens Peter Bang.
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Den første Ungdom.*)

*) Grundtankerne i denne Artikel har jeg fremsat i et Foredrag, holdt 
ved et Lærermøde i Sindal. E. P.

I et Julehefte saa vi for Aar siden et Billede, som 
gjorde Indtryk, ikke ved sin fine Udførelse, det var slet 
ikke noget Kunstværk, men ved selve Motivet.

Billedet viste et Husmandshjem i en afsides Egn. 
Ved Husgavlen staar Konen i Arbejdsdragt, hun har 
lige taget Afsked med sin store Dreng, der nu for første 
Gang skal ud i Verden paa egen Haand, ud i sin første 
Tjeneste hos fremmede.

Han er allerede et godt Stykke henne ad Vejen med 
sin lille Bylt Tøj under Armen. Hovedet er let forover
bøjet, og man faar Indtryk af, at han ikke vel tør se 
sig tilbage. Under Billedet staar de Ord, han lige har 
udtalt:

Farvel da Mor!
Det er om saadanne unge — Drenge og Piger i deres 

første Ungdomstid —, vi her vil skrive:
Den saakaldte Overgangsalder er en Verden for sig, 
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ofte uklar, ja gaadefuld. Som voksen glemmer man den 
let og ønsker den som Regel aldrig tilbage. Helt ander
ledes med »Barnelivets fagre Dage«.

I Udlandet er der i nyere Tid skrevet en Del Bøger 
om de yngste unge, og i England er stiftet en verdens
omspændende Forening for Ungdoms-Opdragelse.

Ogsaa herhjemme er der Lyspunkter. Vi forbigaar i 
denne Forbindelse Højskolerne, der jo er for fuldvoksné 
unge, derimod ikke Efterskolerne.

I 1926 udgav Seminarieforstander Alfred Christian
sen en Bog: »De unges Sjæleliv i Overgangsalderen«, og 
da dette Værk os bekendt er det første paa Dansk, hvori 
der er nedlagt et betydeligt Arbejde paa Forstaaelse af 
Overgangsalderen, støtter vi os i det følgende til denne 
Bog:

Menneskets Udvikling synes, stort set, at falde i 2 
Tempi: For de første 10—12 Aar er Maalet: et harmo
nisk udviklet Barn, mens det for de næste 10 Aar er: 
et harmonisk udviklet Menneske.

Over de sunde 10—11 aarige Drenge og Piger er der 
Præg af noget afsluttet harmonisk; Ligevægt over Le
gemsbygning og Bevægelser og iøvrigt ogsaa over det 
indre Liv. Der indtræder gerne ved denne Tid en fore
løbig Standsning i den stærke Vækst.

Naturen synes at have indrettet det saaledes, at et 
vist legemligt-sjæleligt Grundlag skal have god Tid til 
at fæstne sig og naa den fornødne Styrke, inden de unge 
skal til at gennemgaa Livets farligste Udviklingspro
cesser.

Hvem har ikke frydet sig ved Synet af saadanne har
moniske Drenge og Piger i 10 Aars Alderen, for hvem 
Leg var Arbejde og Arbejde Leg. De er hjemme i deres 
lille Verden og behersker den paa en Maade.

Lykkelige Barndom! Ingen Sorg, intet Nederlag 
værre, end at Far eller Mor ved Trøst derfor. — Barn
domstiden bevares i Mindet som en lys, ja fredlyst Plet 
— hvor da Hjemmet har magtet sin Opgave nogenlunde
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— et Minde, der kan blive saa klart under Haarene hvide, 
ja netop da. — Hvad siger ikke Fr. Paludan Müller:

O fjerne Barndomstid! som os forlod, 
Som vi forlod, og som i Mindet sover: 
Hvor er den Fryd, der udsprang af din Rod, 
Som Tidens tunge Muld nu ligger over? 
Et Haab du er, som Paradis os lover, 
Thi altid lokked fremad du vor Fod 
Med Løftet, der til Vandring maa anspore: 
»Alt kommer nok, naar først I bliver store!«

Vi vokse op, og frem vi gaa iblinde, 
Bestandig stolende paa Haabets Ord; 
Lidt efter lidt forvandles dog til Minde 
Den Herlighed, der lovtes os paa Jord. 
Med ét vi standse da og os besinde;
Vi se vort Haabs tilbagevendte Spor, 
Og Røsten bag os toner nu saa stille: 
»Dit Paradis var kun, da du var lille!«

Men Livet gaar sin Gang, og Børn bliver voksne. 
Nogle Aar før eller senere sætter det andet Tempo af 
den menneskelige Udvikling ind, det, der har til Maal 
at danne et harmonisk udviklet Menneske, og dermed 
begynde den egentlige

O vergangsalder.

Fysisk melder Overgangsalderen sig ved, at Væksten 
tager Fart, først i Benbygningen; Muskeludviklingen 
kommer ikke saa lidt bagefter. Vægtforøgelsen kan ej 
heller holde Trit. De unge skyder ordentlig i Vejret, 
bliver ranglede og mister let det harmoniske Præg fra 
den tidligere Alder. Forældrene ser dette og frygter i 
deres stille Sind for, at deres kære unge alligevel ikke 
bliver saa kønne, som det saa ud til!

Under den stærke Vækst øges Blodtrykket betyde
ligt, det giver øget Tempo i alle Organismens Funktio
ner, det giver ogsaa Uro, og Ligevægten tabes let.

Selvfølgelig griber den stærke legemlige Udvikling 
ogsaa ind i det sjælelige. Derfor bliver denne Alder de
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store Modsætningers Tid. Aktivitet veksler med Sløvhed, 
Overvurdering med Undervurdering, Overlegenhed med 
Generthed, Letsind med Tungsind.

Samtidig er det, som om der ud fra Naturens Barm 
hviskes til den unge: Se dog at finde dig selv, blive een 
blandt de mange! Du maa hævde dig! — Men ud fra 
Omgangsfællernes Kreds lyder en anden Stemme: Du 
maa lære at tage skyldigt Hensyn! Du maa værsgod ind
ordne dig!

I Barneaarene var der ikke betydelige Konflikter paa 
dette Omraade; nu er de der.

Overgangsalderen er som ingen anden under For
vandlingens Lov, legemligt og sjæleligt. Stærke Kræfter 
er i Virksomhed, thi en Personlighed skal fødes eller — 
ødes.

Stærke Dragelser og Drifter vaagner, og der gaar 
for Alvor Bud til de unges Fantasi. Lykkelig de, der i 
Tide tager Kampen op for at holde Fantasien ren.

Sagens Alvor øges derved, at det netop er i denne van
skelige Tid, at de gamle Autoriteter — Forældre, Præ
ster, Lærere o. a. — ofte mister noget af deres Indfly
delse paa de unge. Nye Autoriteter vælges, maaske en 
tilfældig Kammerat, der ikke er Tilliden værd. Der lides 
en Del Skuffelser allerede i den Alder.
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Men det er nu Menneskets Bestemmelse, at det skal 
naa til at kunne staa nogenlunde paa egne Ben, og der
for er det saa naturligt, at de unge prøver at frigøre sig.

Men netop paa dette Omraade har de yngste unge saa 
haardt Brug for den allerbedste Forstaaelse fra de ældres 
Side.

Der er da ogsaa Hjem, hvor Forældrene paa en inder
lig køn og forstaaende Maade kan bevare de unges fulde 
Fortrolighed, og som derfor ogsaa faar Indflydelse paa, 
hvilke Kammerater, der vælges, og det betyder noget. 
»Sig mig, hvem du omgaas, saa skal jeg sige dig, hvem 
du er.«

Den store Udlængsel vaagner hos de unge, det er lige- 
saa naturligt, som at de smaa Fugleunger vil prøve Vin
gerne, før de kan flyve.

Det er en Fryd at høre Ungdommen synge Arnes 
Sang: »Ud vil jeg, ud . . .«

Rejsen ud i den vide Verden maa før eller senere 
tiltrædes. I gamle Dage var Maalet Prinsessen og det 
halve Kongerige. I vor Tid sætter man næppe Maalet saa 
højt; men for den unge gælder det Fremtiden, for hans 
Hjem, hans Slægt, hans Venner, ja, for hans Folk og 
Fædreland betyder Udfærden Vinding eller Tab.

Ingen kan garantere, at det bliver en Lystrejse, men 
alligevel: Ud maa man at prøve Kræfterne.

Farvel da, Mor!
Det er af stor Betydning for Rejsen, om man har en 

god Start. Derfor maa den første Plads hos fremmede 
vælges med Omhu. Aviserne melder daglig om unge Men
nesker, der er strandet uhjælpelig, før de vel fik startet. 
Tallet paa unge, der er kommen i Konflikt med Loven, 
er desværre stigende, hvorfor der netop i indeværende 
Rigsdagssamling vil blive Tale om Opførelse af et Ung
domsfængsel. Hvor er det dog trist, at vi skal ofre Mil
lioner paa den Slags Bygninger. Det maa i denne For
bindelse være os tilladt at henlede Opmærksomheden 
paa et Omraade, hvor Lovgivningsmagten er mere spar
sommelig.
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For netop at hjælpe de yngste unge til en god Start, 
naar de første Gang skal ud blandt fremmede, sender 
mange Forældre deres store Drenge og Piger paa en eller 
anden Efterskole, af hvilke der for Tiden findes 42 her 
i Landet. Det er som Regel Kostskoler med en Del af 
Elevflokken boende paa selve Skolen, hvad der har sin 
store Betydning for den sunde Vekselvirkning mellem 
Lærere og Elever, saavelsom mellem disse indbyrdes. 
Denne Skole er helt og fuldt beregnet paa Ungdom i 
Overgangsalderen, og den har fuld Frihed til at indrette 
sig derefter. Den har stedse faaet Lov til at være i Fred 
for uheldige Lovbestemmelser, autoriserede Skoleplaner, 
pertentlige Tilsyn eller taabelig Fagtrængsel.

Efterskolen kan derfor, dersom den vil, indrette sig 
efter det eneste Hensyn, som i denne Forbindelse er værd 
at tage, nemlig: Hvad der tjener Eleverne bedst i Nu
tiden. Skolens Ledelse kan med andre Ord indrette hele 
Skoleværket saadan, som den har Forstand og Lykke til; 
og da disse Gaver jo ofte er noget ulige fordelt her i Ver
den, er Efterskolerne ogsaa forskellige.

Efter vor Erfaring maa vi gaa ud fra, at Efterskolen 
har Betingelser for at være, og at den virkelig ogsaa er 
en god Hjælp for Overgangsalderen.
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Den er som Regel en virkelig Arbejdsskole, hvor der 
lægges den største Vægt paa Elevens Aktivitet — men 
ogsaa paa, at det virkelig er Lysten, der skal drive Vær
ket. Efterskolen kender meget lidt til Sløvhed, Skole
træthed eller Nervøsitet blandt Eleverne.

Vi maa tilstaa, at det mange Gange har imponeret 
os at se, hvad Eleverne har præsteret af solidt og ihær
digt Arbejde i de 4 eller 5 Maaneder, et Kursus varer.

Hertil kommer, at selve Samlivet og Samarbejdet 
mellem Lærerne og Eleverne ellei- mellem disse indbyr
des som oftest lægger en frisk og festlig Tone over Ar
bejdsdagene, og i den »Luft« er der Grøde for unge 
Spirer.

Det er et Møde med denne gode Aand, vi af et op
rigtigt Hjerte ønsker de flest mulige unge, naar de for 
første Gang skal rigtig ud fra Barndomshjemmet. Vi tror, 
det vil hjælpe mange til en god Start og derved faa ikke 
ringe Betydning for deres senere Færd.

Efterskolen kan da ogsaa i Øjeblikket glæde sig ved 
at møde Velvilje fra saa at sige alle Lejre i vort Folk.

Men Efterskolen har sin Vanskelighed, som Sagens 
Venner gør vel i at have Opmærksomheden henvendt 
paa. Det er et økonomisk Spørgsmaal.

For Bolig, Kost, Undervisning, Lys og Varme betales 
vist f. T. ca. 65 Kr. mdl. pr. Elev paa Efterskolen. Det 
maa da vist siges at være en nobel Pris. Den er i hvert 
Fald ikke for høj.

Ikke destomindre kan det knibe haardt nok for Smaa- 
kaarsfolk at udrede Beløbet, især hvor Børneflokken er 
større, og mange ubemidlede Hjem kan slet ikke tænke 
sig at klare Sagen, selv med den Hjælp det offentlige i 
visse Tilfælde yder. Denne er ogsaa saare beskeden og 
staar ikke i noget passende Forhold til, hvad der ydes i 
andre lignende Tilfælde.

Hvert Aar gaar der her til Lands ca. 120 Millioner Kro
ner ud af de offentlige Kasser for at sætte Landets Børn 
og unge i Stand til at deltage i Kulturlivet. Endda kan der 
ikke af disse rare Millioner blive en anstændig Skilling 
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tilovers som Hjælp til uformuende unge Mennesker, hvis 
Ønske det er en Vinter eller Sommer at være med i det 
Ungdomsvirke, der foregaar paa en Efterskole.

Hverken under det nuværende eller foregaaende Mi
nisterium er det lykkedes at faa det Forhold rettet. Og 
dog drejer det sig her kun om en meget beskeden Hjælp 
til unge væsentlig fra Landet, hvor det er ulig vanske
ligere for Ungdommen at faa en god og fyldig videre- 
gaaende Uddannelse, end det er i Købstæderne.

Dersom Lovgivningsmagten rigtig var klar over, hvor 
mærkeligt den her udviste Sparsommelighed staar til 
den Rundhaandethed, der ellers udvises fra Statens Side 
i lignende Tilfælde eller f. Eks. overfor Skolebyggeri, 
vilde Sagen da vist blive rettet, især da ingen vel kan be
nægte, at den nuværende Ordning indeholder en betyde
lig Uret mod Befolkningens brede Lag, der i det store og 
hele er henvist til at dygtiggøre sig med det jævne, prak
tiske Arbejde for Øje, og derfor er mindre interesseret 
i, at de højere Skoler forgyldes.

Ingen af vore Drenge og Piger i de første Ungdoms- 
aar maa forgæves søge den allernødvendigste Hjælp til 
Selvhjælp, som kan lukke Ungdomsskolens Dør op for 
dem.

Den Hjælp, der ydes i Tide og paa rette Sted, er mest 
værd.

Vi gentager: Overgangsalderen er som ingen anden 
under Forvandlingens Lov, legemligt og sjæleligt.

Den er retningsbestemmende for Livet. Vaner ind
øves, Principper fæstnes; maaske vælges allerede Livs
gerning, ofte fæstnes der Livsanskuelse — maaske Livs- 
maal. En betydelig Ungdomsfører skal have sagt, at hvis 
ikke den religiøse Følelse fik noget at betyde i de første 
Ungdomsaar, fik den det aldrig. Der er vel Folk, der vil 
ryste paa Hovedet af disse Paastande, men der er noget 
om dem alligevel.

For den, der véd noget om, hvor kostbare de første 
Ungdomsaar er, vil det være noget af en Gaade, at et 
saa betydeligt Tal helt unge Mennesker af begge Køn
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slider Bænke og Bøger i vore Eksamensskoler Aar efter 
Aar. Er der noget, den første Ungdom burde være for- 
skaanet for, er det Eksamenslæsning.

Vi synger ofte:
Modig Ungdom, 
ingen vege Sjæle!

Men tænker vi paa, hvad det er, dei- gør Sjælene vege?

Alle Vanskeligheder til Trods har den første Ungdom 
dog sine herlige Lyssider. I det førnævnte Værk om Ung
dommens Sjæleliv hedder det saaledes et Sted:

»Det føles ofte som en stor Herlighed, naar de ny 
Kræfter bryder frem og svulmer i de unge, og naar Sjæ
len løfter sig paa Fantasiens Vinger og flyver højt op 
mod Frihedens blaa Himmel, ud mod Idealets fjerne 
Tinder. Da synes Verden forunderlig rig og skøn, alle 
Skranker er borte, alle Muligheder staar endnu aabne. 
Livet er i den Alder mere fortættet end i nogen anden.

Følelserne er mere voldsomme, alle Indtryk fæstnei’ 
sig dybere, fordi Sindet endnu har bevaret saa meget af 
Barnets friske Umiddelbarhed. Ve derfor den, der river 
den unge ud deraf, som i disse Aar med al deres smerte
fulde Kamp og Brydning berøver ham hans Sjæl Sving- 
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kraften, den hemmelighedsfulde Længsel efter og Tro 
paa Livets Herlighed og Idealitet.«

Som Barnet skal have Lov at være Barn, skal den 
unge helst nu og da kunne føle sig rigtig ung og fri — 
»som Føllet og Lammet, der frit over Engen sig tumler«.

Det betyder ikke, at de unge skal have mindst mulig 
at bestille, ingenlunde.

Den Lykkefølelse, her er Tale om, kan fremmes ved 
flittigt og dygtigt Arbejde, og den kan dræbes ved vane
mæssigt Driveri.

I Gymnastikken har vi et herligt Middel til Oplivelse 
og Styrkelse. Eller hvad mener Nutidens Ungdom om en 
stille Krog med en kær og god Bog? Mange unge søger 
ud i Naturen, den har altid noget at byde paa. Maaske 
kan man møde »det største« derude. I en Sang staar der 
noget om, at Ungdommen maa ha’ Længsler, der tørste 
— efter at møde »det største«; og dette findes . . .

»den Dag, du din Ungdom har givet 
til ham, der er Lyset og Livet«.

En Sky er der over Ungdommens Himmel i Nutiden. 
Det er svært at komme »i Vej« her hjemme, og Udlan
det lukker af for Tilgang. Den Situation maa vi se lige 
i Øjnene og saa sørge for i Tide at mobilisere alle gode 
Kræfter for at naa Maalet.

Lykkes det ikke helt, nuvel, du gjorde da, hvad du 
kunde, og deri er der en egen Styrke.

Og saa tilsidst dette: Kilden til den egentlige Lykke 
og Livsglæde ligger saa dybt, at den er nogenlunde uaf
hængig af det vekslende Klima, der raader hos Tidens 
Børn.

Ungdomsaarene er korte og kostbare og svinder, før 
ret man ved af — og det maa dog vist være tungt at 
blive gammel uden nogen Sinde at have været ung — 
andet end af Aar.

Ustraffet springer ingen Livets egen Forudsætning 
over.

Ejnar Pedersen, Egaa.
Egaa-Bogen.
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Egaaelever!
Ogsaa fra mig skal I have et Par Ord med Tak for den 

Tid, da jeg fik Lov til at være sammen med jer. Som I 
andet Steds ser, har jeg i Sommer været paa Kursus i 
Askov, og jeg vil straks betro jer, at det er noget af det 
bedste, jeg har været med til. For det første var der et Liv 
og en Friskhed over Forholdene dernede, som jeg langt
fra havde ventet mig, tværtimod, jeg var meget kritisk 
indstillet, da jeg drog dertil; I ved jo nok, at det er ikke 
ene blide Ord, der har lydt om den danske Højskole i de 
senere Aar, og da Askov jo altid har haft Ord for at være 
den førende og den betydeligste, har det jo ikke mindst 
været den, det er gaaet ud over. Derfor glæder det mig 
meget at kunne fortælle dem, der muligvis tænker paa 
et Højskoleophold, at Askov er i Stand til at kunne give 
fuld Valuta for Pengene, og at den har en Stab af me
get dygtige Lærere, hver for sig Specialister i deres Fag. 
Jeg ved nok, at der særlig er blevet anket over, at de store 
Navne fra Skolens første Dage er borte. Javel, det er de: 
men der staar i en af vore bedste og kæreste Sange: — 
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»For de gamle, som faldt, er der ny overalt« —, og det 
gælder ogsaa her. Jeg kunde fristes til at nævne dem alle 
dernede; men skal kun nævne et Par. Den, der har hørt 
Jacob Appel gennemgaa vort Lands nyere Historie, saa 
enkelt, klart og tydeligt, som kun han kan, han eller hun 
glemmer aldrig, hvor i Verden de saa end færdes, at de 
er Danskere, og at Danmark er deres Hjem, saa stærkt 
og kraftigt formaar han at mane Landet og Folket frem. 
Askovs nye Forstander er Ingeniør Arnfred, der under
viser i saa forskellige Fag som Sjælelære, Fysik og Stats
lære; dette turde være et Bevis paa hans store Kund
skabsfylde, at han kan sprede sig over saa stort et Om- 
raade, og hvad mere er: holde Elevernes Opmærksomhed 
fangen, i saa høj Grad, som han gør.

Og saa er der for det andet Kammeratskabet. Jeg har 
ved at være sammen med jer faaet det Indtryk, at for 
jer var Kammeratskabet noget af det største og bedste, 
saaledes ogsaa her; vi var en broget Flok, fra Island over 
Norge og Sverige spændte vor Rækkevidde helt ned til 
Schweitz, forskellige var vi, én var Journalist ved »Poli
tiken«, én norsk Officer, én havde prøvet det haarde Liv 
som »Peon«, d. v. s. Karl paa Argentinas Sletter efter at 
have været dansk Lærer derovre i nogle Aar, et Par af 
os stod midt i Arbejdet for Danskheden i Sydslesvig, én 
hørte hjemme paa Færøerne, o. s. v.; men trods al vor 
Forskellighed og trods det, at alle Anskuelser gjorde sig 
gældende, lige fra de mest revolutionære til de mest reak
tionære, blev vi rystet sammen til én stor Familie, som 
det holdt haardt at faa skilt ad, da vi igen skulde ud til 
vort Arbejde. Et Par enkelte Minder vil jeg lige prøve at 
fæstne her: Det er Tradition, at man i Askov fejrer 17. 
Maj-Fest, Norges Frihedsfest; saaledes ogsaa i Aar. Først 
blev der spillet og sunget af en af Skolens Lærere og hans 
Frue, selvfølgelig var alt paa deres Program fra Norge, 
saavel Sange som Musik; derefter talte den førnævnte 
norske Officer, begejstret og varmt om sit Land, sit Folk 
og dets dyreste Klenodie: Grundloven af 17. Maj 1814; 
han skildrede for os, hvordan de i Norge fejrede denne 

9*
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Dag, og jeg tror nok, at vi Danskere lærte den Aften, at 
der i hvert Fald var ét Folk i Verden, der satte mere 
Pris paa sin Frihed end vi; derefter reciterede en anden 
af Skolens Lærere under Musikledsagelse Bjørnsons 
»Bergliot«, der jo netop faldt saa godt i Traad med, hvad 
der var talt denne Aften. Til St. Hans Aften havde vi 
Kursister sammen med vor Vært og Værtinde, det elsk
værdige Lærerpar Hr. og Fru Christiansen planlagt en 
dejlig Tur. Af sær Naade havde vi medtaget en af Høj
skolens yngre Lærere, som vi alle satte Pris paa; men 
ellers skulde der ingen andre med, og alt skulde foregaa 
i dybeste Stilhed; dette var særlig nødvendigt af Hensyn 
til Højskolepigerne, som havde en haard Arbejdsdag i 
Vente, og derfor skulde de forskaanes for den Tanke, at 
de gik Glip af noget, ved at de intet fik at vide om Turen; 
talte vi aabenlyst om den, risikerede vi, at de alle vilde 
med, og selv om vi ikke havde noget imod det, kunde 
andre jo have det. Derfor Tand for Tunge; hvor godt vi 
havde formaaet at skjule vor Plan, ja derom senere. I 
husker nok, at St. Hansaften i Aar viste sig fra sin bedste 
Side, og da vort Baal; thi selvfølgelig brændte vi St. 
Hans-Baal, var slukt, drog vi ved 11 Tiden med Fløjte, 
Violin og Luth i Spidsen paa Vandring ud i den herlige, 
lyse og lune Sommernat; en vældig Ransel havde en af 
os paa Ryggen, den gemte vort Mundforraad, i dette Til
fælde en vældig stor Julekage; thi uden Mad og Drikke 
dur Helten jo ikke, og skulde vor Plan fuldføres, der lød 
paa Spadseretur lige til Morgenstunden, saa maatte der 
nok en Hjertestyrkning til. Saa vandrede vi da under 
Sang og Spil ned langs den gamle Grænse, gennem Skove 
og over dugvaade Enge til Foldingbro, hvor vi, siddende 
paa Rækværket af Broen, fortærede Julekagen. Saa gik 
Turen atter mod Askov; vi gjorde endnu et Holdt, paa 
Bavnehøj, en lille Mils Vej fra vort Maal; her saa vi So
len sprede den tætte Sommertaage; mens Gaarde og Huse 
dukkede frem som smaa Øer i et uendeligt Hav af Taage. 
Aldrig har: »Se nu stiger Solen« for mig lydt saa høj
tideligt som den Morgen, da vi 30 unge Mænd og Kvin- 
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der lod den juble Solen og Dagen i Møde. Klokken var 
halv seks, da vi naaede Askov igen; vi tog os endnu en 
Hjertestyrkning og saa paa Hovedet i Seng, og, aah, som 
vi kunde sove. Da vi hen paa Eftermiddagen traf Høj
skolepigerne, viste det sig, at de vidste god Besked om 
vor natlige Udflugt, og de var ikke fri for al haane og 
drille os lidt, fordi vi saa daarligt formaaede at bevare 
en Hemmelighed, de havde nemlig i flere Dage vidst, 
hvad vi havde for. Trods streng Justits fandtes den, der 
havde forsnakket sig, ikke, og endnu er det de fleste af 
os en Gaade, hvordan vi var blevet røbet.

Og endelig er der endnu ét, der er Grund til, at jeg 
syntes saa godt om min »Sommerferie« i Askov, det er 
den smukke og minderige Egn. Det er jo et eget Stykke 
Danmarkshistorie, der er skrevet her: Askov By med 
dens stærke Højskolepræg, Skibelund Krat med dets 
mange Mindestene og med Udsynet over i det genvundne 
Land. Ja, det genvundne Land! Der staar i Skibelund en 
Støtte over en brav, dansk Mand, der ved Skæbnens Spil 
kom til at leve en stor Del af sit Liv i et fremmed Land. 
Dog glemte Thor Lange ikke Danmark. Rundt om paa 
historiske Steder rejste han Mindesmærker, f. Eks. 
ved Finderup og i Skibelund. Her staar Magnusstenen 
til Minde om Kampen paa Lysskov Hede i 1043. Selv 
skrev Thor Lange de Linier, der danner Indskriften:

Magnus, tvende Rigers Pryd, 
unde Gud din Kongesjæl 
at se Nordens Grænsepæl 
atter rykket frem mod Syd.«

Det var Thor Langes eget lønlige Haab, han her ud
trykte; det er nu 10 Aar siden, det gik i Opfyldelse; selv 
naaede han ikke at opleve det; thi han døde i Rusland i 
1915; men her i Skibelund rejste hans Venner ham selv 
en Æresstøtte, her ved Siden af Mindestene over andre 
gode danske Mænd og Kvinder. Og saa er der Kongeaaen, 
vort gamle Grænseskel, for ringe synes den os til, at 
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den i sin Tid dannede Grænse mellem Norden og vor store 
Nabo, bedre til at danne Bro mellem os og vore Lands
mænd paa den anden Side; men ogsaa kun en Magt
grænse, rejst ved Vold og Tvang og sunket den Dag, 
da Folkenes Selvbestemmelsesret knæsattes i Europa. 
Ja, egentlig var der meget mere, jeg havde Lyst til at 
fortælle jer; men dertil er Pladsen for indskrænket.

De bedste Hilsener til jer alle.
P. Fr. A. Laursen.

Til sidste Aargang.
Netop nu i disse Dage har der været et lille Jubilæum; det 

var kun et meget lille, og det gik temmelig upaaagtet hen, tør 
jeg nok sige. Nu er I selvfølgelig spændt paa, hvad det kan være 
for et, og naar jeg saa fortæller, at det er et Aar siden, jeg kom 
til Egaa Efterskole, saa er der maaske en og anden, der udbry
der: »Aa, ikke andet«. Men der er noget andet.

Da jeg i Aar paa Jubilæumsdagen drog ind i Egaa, havde jeg 
faaet min Kone med, og vi har slaaet os ned i »Aldershvile«, 
hvis I ved, hvor det ligger, ellers kan I snart faa det at vide, hvis 
I hører jer for i Egaa. Hvis I faar Lyst til at kigge op til os, 
hvad jeg haaber, I gør, saa er I hjertelig velkommen. Der vil jo 
sikkert altid være et og andet, vi kan sludre om.

Ja, I Sommerpiger fik jeg jo knap saa megen Tid til at være 
sammen med; men jeg haaber dog, I vil have en lille Erindring 
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om mig, jeg har i alt Fald ikke glemt det lille morsomme Af
skedsgilde med Taler og Sange, som I overraskede med. Tak skal 
I have for Sommeren, allesammen.

I, Gutter fra sidste Vinter, har vist derimod meget at erindre 
angaaende Hansen. Lige enige var vi jo ikke altid; men de Knubs, 
vi gav hinanden paa Sønderhøj, naar vi sparkede Fodbold, har 
jeg paa Fornemmelsen, ligesom bragte os nærmere sammen i 
mere end een Forstand. Hvordan det nye Hold bliver i Vinter, 
er det for tidligt at udtale sig om; men hvis de bliver lige saa 
glade og flinke som jer, saa kan de ikke være en hel Del bedre.

Ja, der skulde jo staa saa meget klogt og fornuftigt i Egaa- 
Bogen, og da dette ikke skal ind under denne Kategori, men kun 
er tænkt som en lille Hilsen til jer alle, saa lad mig slutte med 
at ønske jer alle godt Mod i Fremtiden.

Egaa, i Oktober.
Knud Hansen.

Aaret, der randt.
Som Tiden da iler!
Det er i disse Dage et Aar siden, vi tog vor nye Skolebyg

ning i Brug, og det glæder os at kunne sige, at den passer os 
svært godt.

Der er ikke det mindste ved hele Indretningen, vi ønsker an
derledes, end det er.

Derfor gaar der ogsaa nu og da under vort daglige Arbejde
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venlige Tanker til alle, der paa en eller anden Vis rakte Haand 
til Gennemførelse af dette store Byggeri.

Flinke danske Drenge sørgede straks for, at vi ikke byggede 
for stort.

Den 3. November 1929 mødte nemlig 60 Elever, og saa var 
hver Plads optaget, endda godt og vel.

Paa en nær, han skulde i Handelslære i Februar, blev de her 
alle Vinteren igennem.

Arbejdet gik saa sin jævne Gang, som det plejer. Mod Slut
ningen af Vinteren kom der Faaresyge paa Egnen, den saa og
saa indenfor her, men gjorde ingen større Fortræd.

Om Formiddagen var Elevflokken delt i 2 Hold til Gymna
stik, Regning og Dansk, var saa samlet i den store Skolestue til 
Foredrag eller Samtale. Om Eftermiddagen var der nu og da 4 
forskellige Hold, der modtog Undervisning samtidig, og saa var 
begge Skolestuerne, Sløjdværkstedet og Spisestuen i Brug. Hen 
paa Vinteren fik vi fat i en dygtig Husflidslærer, der lærte Ele
verne at lave flere smukke og praktiske Ting. Sløjd og Husflid 
passer godt sammen, synes vi, og gaar alt vel, vil vi fortsætte 
dermed. De mange skriftlige Arbejder gik ogsaa godt, som de 
plejer. Maaske var vi en Smule mere »skikkelige« med Stilene. 
Vi faar ogsaa flere og flere oplysende Smaabøger til Benyttelse 
ved Udarbejdelse af de skriftlige Opgaver.

Som sædvanlig var vi en Gang om Maaneden i Aarhus 
Teater, hvor vi saa: Elverhøj, Aladdin, Pak, Spare-
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kassen m. m. Det var vel nok »knippel« at være med der. og 
takket være Teaterledelsen var det jo svært billigt.

Rosenholmturen blev gennemført som sædvanlig, den 
er alle Eleverne meget glade for, og derfor er vi saa taknemlige 
for, at Inspektør Nielsen og Frue modtager os saa gæstfrit 
hvert Aar.

Vi havde ogsaa en Tur til Rundkirken i Thorsager. Ved den 
Lejlighed var Halvdelen af Flokken med en Kammerat hjemme 
hos Gdr. Sørensen, Thorsager, mens den anden Halvdel var 
med en Kammerat hjemme hos Gdr. L. Madsen, Følle. Begge 
Steder blev der dækket Kaffebord for Gutterne og Lærerne, hvad 
der gjorde Turen endnu mere festlig. I denne Forbindelse næv
ner vi, at det synes at blive Skik, at Elever fra Oplandet nu og 
da af deres Forældre faa Lov at tage en eller flere Kammerater 
fra fjernere Egne med hjem paa Besøg om Søndagen. Brugt 
med Maade er det ingen ilde Skik, og vi takker alle de Hjem, 
der har glædet Eleverne paa den Vis.

I Skolens Undervisningsprotokol ser vi, at en af vore Lærere 
har sluttet sin Beretning om Skolearbejdet i Vinteren 1929—30 
saaledes:

»Alt i alt staar Vinteren for mig som en fornøjelig og virk
som Tid sammen med en Flok arbejdsvillige og glade Drenge.«

Idet vi ganske slutter os til denne Udtalelse, sender vi alle 
60 Drenge vor bedste Hilsen med Ønske om, at de maa faa en 
god Fremtid.

Sommerskolen 1930 var besøgt af 46 unge Piger. De 
kom her Søndag d. 4. Maj og blev alle hos os til Fredag d. 29. 
August.

Skolens Omgivelser, Haven, Sportspladsen, den kønne Ud
sigt over Land og Vand, kommer jo først rigtig til sin Ret i godt 
Sommervejr og kan da lægge en egen festlig Tone over Skole
livet baade indendørs og udendørs.

Fra Pigernes Morgengymnastik paa Sønderhøj lyder Sang og 
glade Stemmer »mens Lærken trilrer og Graagøge kukke«. Da 
hænder det, at en eller anden halvgammel Mand kommer op over 
Bakken, standser og lytter og tænker sit derved: »Jeg tror, der 
er skønnest i Danmark.«

Ja, ærlig talt, vi synes, det var en herlig Sommer. Der blev ar
bejdet flittigt og godt over hele Linjen baade med det boglige 
og vel nok især med kvindelig Haandarbejde, ogsaa Husflid, der 
for første Gang havde en Plads paa vor Sommers hele Plan. 40 
Piger lavede hver et Søgræsbord. Det vilde sikkert have moret 
Egaa-Drengene at se Pigerne save og høvle den første Dag. 
4 Piger lavede Nodestativer, ligeledes af Søgræs, andre arbejdede 
med Pettyrørskurve, og 3 lavede sig hver en smuk Lampe.

Som ny Hjælper ved Sommerskolen maa nævnes Haandger-
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ningslærerinde Dagmar Petersen fra Sønderjylland, der 
særlig tog sig af Kjolesyning.

Hvad vore øvrige gode Støtter, Mary Anthonius, Inge
borg Ibsen, Klara Skovbo og Fru Pedersen syslede 
med paa de kvindelige Haandarbejders Omraade, tør vi slet ikke 
komme ind paa, det vilde føre for vidt.

Lærer P. Laursen var Sommeren igennem paa Højskole
lærernes Kursus i Askov. I hans Sted havde vi Lærer Knud 
Hansen, der er velkendt af Drengene fra den foregaaende 
Vinter.

Det var helt svært at holde St. Hans Aften uden at være om
givet af gamle Egaa-Drenge og -Piger. Men da Elevmødet jo er 
henflyttet til den anden Søndag i Juli, maatte vi se at finde os 
deri. Naa, selvfølgelig lod vi os ikke snyde for Festen. Der blev 
afbrændt Blus, danset Folkedanse og leget, saa det var en For
nøjelse. Der var ogsaa mødt mange Tilskuere fra Egnen.

Lørdag den 12. og Søndag den 13. Juli havde vi saa Elevmøde. 
Der var indmeldt over 200 gamle Egaa-Drenge og -Piger, og da 
en Del kom uanmeldt, blev der, Sommerpigerne iberegnet, en 
Forsamling paa ca. 300 Mennesker. Et saare fornøjeligt Selskab, 
som vi nødig vilde undvære.

Som det er Skik, samledes Deltagerne til Aftensmad første 
Dag, der var dækket i den store Skolestue og andre Steder. Un
der Spisningen spillede et lille Orkester i Haven. Efter at Bor
det var hævet, satte hele Forsamlingen med Musik og Fane i 
Spidsen sig i March ad Stranden til, samledes her i Jens Busks 
Anlæg, hvor Ejnar Pedersen bød Velkommen og læste Breve fra 
flere Elever. Der var f. Eks. Hilsen fra: Gdr. Jens Øster, der 
nu er gift og bor paa Østergaard pr. Sundby, Sjælland. Lige
ledes fra følgende: Kirsten Valborg Sørensen, Braa- 
degaard, Sjælland, Anna Sørensen, Voldby, Anna Kir
stine Leth, Mesing, Bodil Hansen, Sønderup, Slagelse. 
Dagny Bornholt, København, og Carl Juul Veje, Soldat 
i Viborg. Tak for hver Hilsen, vær vis paa, at vi gerne ser 
mange af den Slags fra Elever, som af en eller anden Grund er 
hindret i at være med ved Elevmødet.

Efter Turen til Stranden samledes vi paa Sønderhøj i et 
mægtigt Telt, som var lejet til Festen, og saa gik det hele af 
sig selv rundt paa Grønsværet i Teltet, indtil der blev afbrændt 
et flot Fyrværkeri, og dermed sluttede første Dag.

Søndag Morgen havde vi Egaa Kirke fyldt med Ungdom til 
Gudstjeneste ved Pastor Højmark.

Ved Formiddagskaffen blev der holdt Generalforsamling i 
Elevforeningen. Resultatet af denne meddeler Bestyrelsen andet 
Steds i Bogen. Her bør det nævnes, at der var Enighed om at 
oprette et
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EGAA-FOND, 
som kan modtage frivillige Gaver fra alle og enhver, som har 
Lyst og Raad. Fondet bestyres af Elevforeningens Bestyrelse i 
Forening med Skolens Forstander. Dets Midler tænkes udeluk
kende brugt til Hjælp for ubemidlede Drenge og Piger, som gerne 
vil, men ikke har Raad til at komme paa Skolen.

Ansøgning om Hjælp af dette Fond stiles til »Egaa-Fondet«, 
Egaa Efterskole, Hjortshøj St.

Efter endt Generalforsamling spiste vi Middagsmad, drak 
Kaffe og havde saa et Par Timers Tid til Samtale Mand og 
Mand imellem, før det offentlige Møde begyndte. Til dette mødte 
Egnens Folk. Højskolelærer Jens Peter Bang, Ollerup, og 
Forstander Pedersen talte. Vi har bedt Bang om en Afskrift 
af hans Tale, og denne vil man finde foran i Egaa-Bogen. — 
Tak til hver Elev, som deltog i Elevmødet. Vi ser jer gerne ad 
Aare.

Fredag den i. August havde hele Skolen en meget fornøje
lig Udflugt til M e j 1 b y.

Lærer Sørensen dersteds havde en Datter paa Skolen her, 
han gjorde os ogsaa den Tjeneste at undervise Pigerne i Sund
hedslære nogle Timer i Sommerens Løb. Og nu fik han saa den 
gode Idé at indbyde hele Skolen paa Besøg.

Vi cyklede gennem Lystrup til Todb jerg Varde, hvor vi i 
det herligste Vejr rigtig nød den henrivende Udsigt.

Saa gik Turen videre til Todbjerg Kirke, hvor vi var inde, og 
udenfor dvælede vi et Øjeblik ved en Grav, hvori hvilede en tid
ligere Egaa-Elev, Fru Meta Jensen, født Randers.

Saa gik Turen til et smukt Gartneri i Haarup, og derfra til
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Esbenhus Mejeri, et Hjem, der er kendt af mange Egaa- 
Elever, da der herfra har været 5 Søskende paa Skolen.

Der blev serveret Kaffe til hele Selskabet, og der var god Af
sætning. Vi glemmer ikke den Gæstfrihed. Endelig gik Turen til 
Mejlby, her var Flagene oppe, og vi fik en hjertelig Modtagelse.

Med Lærer Sørensen i Spidsen gik Turen rundt i Byen 
til Kirken, Alderdomshjemmet, og vi var Gæster hos Gdr. S. A. 
Povlsen, der saare velvilligt viste os sin herlige Have og 
sit smukke Hjem. Endelig overraskede han os ved at fotografere 
hele Flokken og skænke hver enkelt et Billede.

Endelig gik Turen tilbage til Mejlby Skole, hvor vi spiste 
medbragt Mad, medens Fru Sørensen serverede Forfriskning 
til Selskabet.

Om Aftenen kom et Karle- og et Pige-Hold fra Egnen og 
viste os Gymnastik, og derpaa samledes hele Selskabet til fælles 
Kaffebord, hvor der ikke blev sparet paa Tale og Sang.

Til Slutning optraadte vore Elever paa Skolens Legeplads, 
der var smukt illumineret. Alt i alt en god Tur, hvorfor vi sen
der Hilsen og Tak.

Sommerskolen foretog ogsaa en meget fornøjelig Tur til 
Mols, drak Kaffe hos Lærer Pedersen og Hustru i Egens 
Skole, kørte videre forbi Femmøller, Fuglsø til Ellemandsbjer
get, derfra til Knebeldyssen og saa hjem.

Fredag d. 29. Aug. tog vi saa Afsked med Sommereleverne.
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Vi havde mange fremmede den Dag, der lod til at være glade 
for at se nogle af Arbejdets Frugter.

Præsterne Højmark, Aarhus, Lykke, Odder, og For
stander Pedersen talte.

Og saa drog atter en Elevflok bort herfra, men dermed er den 
ikke ude af vore Tanker. Hilsen og Tak til hver især for det 
gode Samarbejde i Sommeren 1930.

Ogsaa Tak for mange venlige Fødselsdagshilsener d. li. Sept. 
E. P.

Fra Elev til Elev.
Studenterliv 1930.

Det Indtryk af Studenternes Liv og Færden, som man faar 
ved at læse Hostrup og de andre store Studenterdigtere, svarer 
ikke mere til de virkelige Forhold, og det er ofte med en vis 
Skepsis, ældre Akademikere ser paa vi Studenter nu om Dage. 
Det er maaske heller ikke uden Grund, i alt Fald kan vi ikke 
klare os mere, hvad det angaar at holde store Drikkegilder og 
anden Komsammen, hvor det endte med, at den halve By kom i 
Oprør. Nutidens Studenter er i det hele taget blevet en Stand, 
der ikke i samme Grad som førhen har Folks Interesse og Be- 
vaagenhed. Aarsagen eller Aarsagerne hertil kan være flere for
skellige. Naar nogle har villet paastaa, at det skulde være en 
ringere Begavelse, saa Studenterne maatte læse mere og derfor 
fik mindre Tid til at deltage i det offentlige Liv, saa kan det dog 
ikke være rigtigt, for faktisk viser det sig, at langt den største 
Mængde gennemfører Studiet paa kortere Tid end tidligere, og 
det til Trods for, at Stoffet indenfor de forskellige Studiegrene 
er blevet langt fyldigere end tidligere. Langt snarere er Grunden 
den, at det almindelige Dannelsesniveau har naaet en saadan 
Højde, at den Kultur, som nu findes hos den brede Befolkning, 
ikke skiller sig væsentligt fra den, der erhverves i den saakaldte 
»sorte Skole«; hvorfor ogsaa den største Del af den Mystik og 
Hemmelighedsfuldhed, der tidligere omgav Universitetet, er fal
det bort.

Forholdet mellem Studenterne og Universitetet har ogsaa 
forandret sig meget; ligesom Befolkningen har krævet og faaet 
Del i Rigets Styrelse, har ogsaa Studenterne gennem et af dem 
oprettet Raad, Studenterraadet, faaet Indflydelse paa Universite
tets Stilling overfor de studerende; noget, der har haft stor Be
tydning, blandt andet ved, at det har medvirket til, at mange af 
Studieretningerne er blevet lagt om, og mange forældede og 
meningsløse Forordninger er faldet bort.
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Udadtil udgør Studenterne tilsyneladende en samlet Stand: 
men det er dog i Virkeligheden langt fra Tilfældet, idet hver 
enkelt Studieretning udgør noget for sig selv og har sine egne 
Bestemmelser. Hver Studieretning har jo ogsaa sine egne Pro
fessorer og Laboratorier. Det er et Forhold, der ikke er saa 
forfærdeligt gammelt, idet f. Eks. paa Holbergs Tid en theologisk 
Professor udmærket kunde varetage et Professorat i Naturviden
skab. Nu kunde noget saadant slet ikke tænkes, idet den nye 
Tids mange Opdagelser og Opfindelser har ført en saadan Spe
cialisering med sig, at en og samme Mand som Regel ikke er 
inde i alle sit Fags Grene. Fælles for de forskellige Studie
retninger er som sagt Studenterraadet og — den alt for store 
Tilgang af Studenter. Et Forhold, der nu er ved at blive skæbne
svangert, saavel hvad Studieforhold angaar, som ved den store 
Overproduktion af Embedsmænd. Indenfor saa godt som alle 
Stillinger viser denne Overproduktion sine skadelige Virkninger, 
og Fremtiden tegner sig derfor ikke særlig lys for den unge 
Student, og det vil næppe være tilraadeligt at gaa denne Vej 
uden at vide sig i Besiddelse af gode Evner, et stærkt Helbred, 
en sejg Vilje og først og fremmest den fornødne økonomiske 
Støtte; da det store Antal Studenter har formindsket Chancerne 
for at faa et nogenlunde ordentligt Legat i en saadan Grad, at 
man næsten maa se bort fra, at de findes. Studenten vil saaledes 
i sin Studietid faa Bryderi og Kvaler nok, og meget bedre tegner 
Forholdene sig jo ikke for den, der har afsluttet sine Studier, 
takket være den store Overproduktion. Dog, dertil er at tilføje, 
at en Mand med virkelig Dygtighed nu som altid vil kunne bryde 
sig en Bane; og man kan naturligvis heller ikke med Sikkerhed 
forudsige, hvorledes Forholdene vil være for den, der i Dag paa
begynder sine Studier, naar han efter en længere eller kortere 
Aarrække afslutter disse. For enkelte af Studiegrenene, som for 
Eks. det juridiske Studium, har det saa vist sig, at det har været 
i Stand til at bane sig nye Veje, idet flere Institutioner og Virk
somheder, der ikke tidligere hai’ krævet universitetsuddannede 
Folk, nu fortrinsvis ansætter saadanne; derved reduceres natur
ligvis Antallet af pladssøgende Kandidater noget, saa Overpro
duktionen derved tilsyneladende bliver mindre; men saadanne 
Stillinger giver som Regel kun sin Indehaver ringe Lejlighed til 
Avancement, og Lønnen staar for det meste heller ikke i noget 
rimeligt Forhold til den lange og kostbare Uddannelse.

Ser vi nu paa Forholdene indenfor de enkelte Fakulteter, saa 
kender jeg, som Mediciner, bedst det lægevidenskabelige. Det 
er det Fakultet, der paa Grund af den længste Studietid, ca. 7 
Aar, har det største Antal Studenter. Ser man nu efter i Sta
tistikken, vil man finde, at af det Antal medicinske Studenter, der 
hvert Aar optages, er der kun godt Halvdelen, der naar til at 
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fuldføre Studiet. Resten falder altsaa fra paa Vejen. Det første 
Aar af Studiet er vel ensformigt og har ikke ret meget med Læge
videnskab at gøre, et Forhold, der gør, at mange uegnede først 
senere bliver pillet fra. Saaledes falder de allerfleste fra efter at 
være dumpet i de to store Fag Anatomi og Fysiologi ca. tre til 
fire Aar efter Studentereksamen, og det er saa meget desto 
sørgeligere, som det næsten kun er Lægen, der har Brug for 
disse Fag. Manglen af et stærkt Helbred forøger ogsaa Frafalds
procenten, særlig svigter Nerverne for manges Vedkommende, 
noget, der i og for sig ikke er saa mærkeligt, naar man tænker 
paa alle de sindsoprivende Scener, der daglig foregaar paa Ho
spitaler og Klinikker. Da Antallet af Studenter er saa stort, bliver 
der selvfølgelig ikke taget mere Hensyn til den enkelte, og 
Overgangen fra Skolens stillesiddende Liv til f. Eks. Hospitals
tjeneste bliver derfor temmelig brat og nervepirrende. Jeg kom
mer saaledes til at tænke paa, hvorledes jeg den første Dag, jeg 
mødte paa Hospitalet, straks blev sendt ind paa Operations
stuen uden i Forvejen at faa noget som helst at vide om den 
Teknik, der brugtes der, eller Tid til at blive lidt fortrolig med 
alt det nye. Jeg havde som de fleste af Kammeraterne aldrig 
set et Hospital andet end fra en Sygestue og var naturligvis 
meget spændt paa at faa Lov til »at kigge bag Kulisserne«. Hu
møret dalede dog nogle Grader, da den store Dør til Operations
gangen slog i bag os, og den halvt bedøvende Hospitalslugt 
begyndte at svide i vore Slimhinder. Efter en hastig Omklædning 
blev vi saa præsenteret for Overkirurgen, der netop stod i Be
greb med at skulde paabegynde Operationerne og derfor kun 
nedværdigede sig til at kaste et Blik paa os og henvise os til 
Reservelægens Opsyn. Vi havde troet, at vi straks skulde til at 
hjælpe til og blev derfor godt tilfredse med at faa at vide, at vi 
den første Dag kunde nøjes med at se til, for efterhaanden som 
Operationen skred frem, og det varme Blods ramme Lugt blandet 
med den gennemtrængende Lugt af Bedøvelsesmidler og andre 
kemiske Stoffer begyndte at trænge os til Hovedet, følte vi nok, at 
vi ikke roligt kunde have holdt paa et Instrument og langt min
dre samle Tankerne til at bruge det, saa betaget som vi var af alt 
det nye og det rædselsfulde i den Kamp paa Liv og Død for Pa
tienten, som Kirurgerne udførte lige for vore Øjne, derfor lagde vi 
ogsaa knapt nok Mærke til, at et Par af Kammeraterne blev endnu 
lidt blegere end vi andre og lige saa stille sank ned paa Gulvet og 
maatte bæres ud. De havde faaet nok, vi saa dem aldrig siden. Saa
ledes er vi stadig blevet reducerede i Antal. Andre, der lykkeligt 
overstod den første Dag og snart vænnede sig til Livet paa Ope
rationsstuen, opdagede, at de ikke havde Evne til at omgaas Pa
tienterne, eller Nerverne svigtede, naar de selv skulde udføre et 
eller andet, hvorfor de saa senere opgav Studiet. Atter for andre 

Egaa-Bogen. 3 



34

blev Arbejdet paa Hospitalet en indirekte Aarsag til, at de forlod 
Studiet, idet Tanken paa Operationsstuens Rædsler efter endt 
Dagsarbejde forfulgte dem saaledes, at de for at døve dem kastede 
sig ud i alle mulige daarlige Adspredelser, saa de nedbrudte paa 
Sjæl og Legeme maatte opgive det hele. Skønt Hospitalsarbej
det saaledes kunde synes at være godt egnet til at gøre os kede 
af det hele, saa kom vi da i Aarets Løb til at holde af Gerningen 
og tilpasse os efter Forholdene. Et Sted blev dog kun de færre
ste fortrolige med, nemlig Sectionsstuen (Salen, hvor Ligene ob
duceres). Den Ligegyldighed over for Dødens Alvor, som Assi
stenterne her efter mange Aars sløvende Arbejde udviste, vir
kede til at begynde med uhyggeligt, senere var det nok saa me
get den skrækkelige Lugt, der uvægerligt maa være et saadant 
Sted, som gjorde Arbejdet der mest utiltalende.

Det meste af Dagen gaar dog ellers med at læse og følge 
Forelæsninger. Det er dog kun i de Fag, hvor der er unge Pro
fessorer, at man faar det fulde Udbytte af disse Forelæsninger, 
idet nemlig de fleste af de ældre bruger alt for lang Tid til at 
gennemgaa Stoffet og har en vis Tilbøjelighed til at pynte paa 
det med en Masse Ting, som vi ingen Brug har for, og som det 
derfor keder os at sidde og høre paa. Men Sagen er jo den, at 
mange af Professorerne har en vis Evne til at genkende de Stu
denter, som følger deres Forelæsninger, og det virker jo ikke i 
Retning af at forhøje Karakteren, naar Professoren ved Eks
amensbordet begynder at tale om, at han ikke synes, at han har 
haft den Fornøjelse at se Herren til sine Forelæsninger.

De fleste har sikkert ved Navnet Professor dannet sig et Bil
lede af en krumbøjet, pergamentslugtende, nærsynet Særling med 
en gammel Bog og sin uundværlige Paraply under Armen og 
saa distrait, at han, naar man mødte ham, ikke vidste, om han 
var paa Hjemvejen eller var i Færd med at gaa ud, men bare gik, 
fordi det var blevet en Vane. Et saadant Billede vilde dog ikke 
svare helt til Virkeligheden, i alt Fald ikke for vore yngre Pro
fessorers Vedkommende, idet de fleste af dem er livlige, slag
færdige og sportstrænede Mennesker. Derimod svarer visse af 
de gamle Professorer omtrent nøjagtigt til Billedet. Et Par 
Smaatræk vil maaske bedst vise, hvad Granskningerne har gjort 
ud af saadanne Mennesker.

Vi har i Mikroskopi en gammel, ugift Professor, han er God
heden selv i alle Retninger, naar bare man vil lade ham være i 
Fred med sine Præparater. Han hører hjemme nede paa det 
gamle Rigshospital, hvor han har sit Laboratorium og har til
bragt næsten hele sit Liv med at kigge paa Bakterier, saa han 
nu næsten er endt med at ligne en saadan. Af praktiske Hensyn 
gaar han Sommer og Vinter med et Par store Fedtlædersstøv
ler, og skønt han aldrig kommer uden for en Dør, er der altid 
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stort Opslag paa Benklæderne. Da han jo er en stor Mand med 
Professortitel, føler han det som en Pligt at gaa med Flip, men 
Manglen af en Kone til at sørge for at faa den skiftet og vasket 
har faaet ham til at indse det praktiske i at bruge en Gummiflip, 
der kun behøver at blive spyttet paa og gnedet af en Gang imel
lem. Endvidere har han gjort en genial Opfindelse, der over
flødiggør Kraveknappen. Han har nemlig bag i Flippen bundet 
en Snor, der kan fæstnes ned paa Bukseknapperne. En Gang 
imellem ruteher jo saa Flippen op i Nakken; men den Sag kla
res jo nemt ved et Tag i Snoren. Hjemme paa sit Værelse har 
han ogsaa, som den praktiske Mand han er, indrettet sig be
kvemt. Da han ikke kan fordrage Bogreoler, har han alle sine 
Bøger liggende paa Gulvet med Ryggen opad. At de paa den 
Maade lettere samler Støv, saa han ikke kan se Titlerne, og det 
hele kommer til at ligne en stor Fejedynge, gør ikke saa meget, 
for han ved nøjagtigt, hvor hver Bog ligger, og dukker ned i 
Dyngen paa rette Sted, naar han skal gøre en Optegnelse.

Vores Professor i Anatomi, der forøvrigt er en meget dygtig 
og kendt Mand, har ogsaa sine smaa Svagheder, saaledes virker 
det meget morsomt, naar den gamle, stivbenede Professor un
der Forelæsningerne pludselig begynder at fare rundt og spjætte 
ud med Benene og sige, at nu danser han moderne for at vise 
os, hvorledes man derved kan komme til at beskadige en Nerve 
paa Foden. Forøvrigt er han saa uartig under Gennemgangen af 
visse Dele af Anatomien, saa de kvindelige Medicinere næsten 
ikke tør gaa til Forelæsningerne, og det siger ikke saa lidt.

København i Oktober 1930.
Jakob Bach. 

Elev fra 1923—24.

Jamboreen i England i Sommeien 1929.
Vi 7 Spejdere fra Hornslet Spejdertrop, som var saa heldige 

at faa Lov til at deltage i Jamboreeen i England, rejste fra Horn
slet Torsdag Aften den 25. Juli og kom sammen med mange 
andre Spejdere fra Midtjylland med Københavnerdamperen fra 
Aarhus til København, hvor de Spejdere, som skulde med til 
England, 1500 ialt, samledes i Forum Kl. 5 Fredag Eftermiddag, 
hvor vi blev opstillet tropsvis, som vi skulde være samlede under 
hele Turen. Jeg kom i 23. Trop med Pastor Lerche som Fører. 
Herfra marcherede vi med Musikkorps og Faner til Dantes 
Plads, hvor vi tog Opstilling, og hvor der var samlet en stor 
Menneskemængde.

Paa Fløjen stod Musikken med Lurerne, hvoraf den ene senere 
blev overrakt Spejdergeneralen Baden-Powell.

3«
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Den fungerende Udenrigsminister holdt her en Tale, hvori han 
blandt andet udtalte: Drag nu til England og gør eders Forældre, 
eders Folk og eders Land Ære gennem fredelig Idræt og Kappe
strid. I drager med Lur i Spidsen, som vore Forfædre gjorde det, 
men ikke som de til Krig og Brand, men for at fremme Folke- 
forstaaelse og Verdensfred. Ministeren mindede om Jerikos Basu
ner og Spaadommen om, at Sværdene skulde smedes til Plov
jern. I skal arbejde for Verdensfreden, for det store Ideal. 
Husk, at uden Ideal er Livet ikke værd at leve. Hils derovre fra 
Danmark, fra H. C. Andersens Land, fra Norden, hvor man i 
over loo Aar ikke har kendt til indbyrdes Krig. Farvel og paa 
Gensyn! Vi drog derefter gennem Strøget til Langeliniemolen, 
hvor vi gik om Bord i det 14,000 Tons store, engelske Transport
skib, »Sommersetshire«, der sejlede os til England. Generalse
kretær Engberg holdt her en Tale om det hvide Kors i vort 
Flag, Jamboreholdets Leder, Ingeniør Ove Holm, talte derefter 
og opfordrede Spejderne til at knytte Venskab med Spejdere fra 
andre Lande og derved arbejde med til den mellemfolkelige For- 
staaelse. Føreren for de grønne Spejdere, K. F. U. M.-Spejderne, 
Gunnar Ipsen, lovede at bringe os velbeholdne hjem. Gennem 
Mikrofonen sendte vi en traadløs Hilsen til vore Hjem. De sid
ste Spejdere var nu komne om Bord, og Klokken var bleven 9, 
den Tid, der var bestemt for Afrejsen. Lurblæserne traadte nu 
frem og sendte deres dybe, rungende Toner ind mod Byen. Da 
Skibet langsomt gled fra Bolværket, sang Spejderne: »Der er et 
yndigt Land«, som de Tusinder af Mennesker, der var samlet ved 
Afrejsen, stemte i med. Og saa gled Skibet med straalende Lys 
ud paa den lange Rejse. Da vi kom ud i Øresund, var Klokken 
mange, og de fleste var trætte efter den anstrengende og paa 
Oplevelser rige Dag. Det kneb med at finde sig tilrette paa Ski
bet, men i Løbet af en Time havde enhver fundet sin Køje og sov 
snart ind. »Somersetshire« er et forholdsvis nyt Skib, skinnende 
hvidt fra øverst til nederst, det løb af Stabelen i Liverpool i 1920 
og har ikke været der siden før nu med de danske Spejdere. Be
sætningen bestaar, foruden af de engelske Officerer og Matroser, 
af 126 brune Indere, som holder Skibet rent, og som vi hurtigt 
blev gode Venner med. Inderne havde deres Boplads agter i Ski
bet, hvor de havde en hel zoologisk Have med Aber, Papegøjer, 
Kanariefugle og mange andre Dyr.

Skagen rundede vi Lørdag Middag efter en herlig Tur op 
igennem Kattegat og Skagerak. Da vi kom ud i Nordsøen, blæste 
det op, saa Søerne skyllede helt op paa Fordækket, og en Del 
blev søsyge, men det gik hurtigt over.

Livet om Bord paa Skibet var præget af godt Humør og Kam
meratskab, hver Morgen blev vi vækkede ved Lurernes Gjalden, 
og Dagen gik med Redningsbaadsøvelser om Formiddagen, som 
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var paabudt og inspiceredes af de engelske Officerer. Der var 
Gymnastik af flere Hold paa een Gang, der var Sangtimer, Or
kestermusik og Lejrbaal om Aftenen paa 3 Steder. Søndag For
middag var der Gudstjeneste paa Dækket.

Vi øvede os ogsaa i det danske Jamboreeraab, der lyder saa
ledes: »Vikingevælde paa Vester vov-vov, Bacon and Butter til 
Britters Schow-Schow (Maaltid), Fortid og Haab favner vort 
Raab, Gule rha, Grønne rha Danmark rha, rha, rha«. Efter at 
Spejderskibet Søndag Aften havde passeret Norges sydligste 
Spids »Kap Lans«, saa vi ikke Land før Mandag Morgen, da det 
skotske Højland dukkede op af Disen forude. De stejle grønlig- 
graa Klipper, vi sejlede forbi, faldt lodrette ned i Havet, saa 
langt Øjet kunde række; gennem Kikkerten saa vi ind over det 
øde skotske Højland. Tirsdag Aften ved Midnatstid ankrede »So
mersetshire« mellem Birkenhead og Liverpool klar til at gaa ind 
næste Morgen tidlig. Allerede lidt før Kl. 5 blev vi purret ud, for 
at alle kunde være klar, naar Landgangen fandt Sted ved 9-Tiden. 
Saa snart Skibet var fortøjet, kom Lord Hampton om Bord for 
paa de engelske Spejderes Vegne at byde Velkommen til Eng
land, og straks efter myldrede de Automobiler frem, som skulde 
køre os ud til Arrowe Park

Lejren strakte sig over et meget stort Areal, den var 10 km 
lang, og den store Plads var paa alle Sider omkranset af Skov.

Danskernes Plads i Lejren var i Nærheden af Paradepladsen 
med Inderne som Naboer paa den ene Side, Japanerne paa den 
anden Side og Amerikanerne som Genboer. Vi gik straks i Gang 
med at rejse Teltene og var færdig med disse inden Kl. 12, hvor
efter vi lavede Middagsmad og var færdig med at spise inden 
Kl. 2, da vi sammen med Spejderne fra de andre Nationer skulde 
stille til Parade. Det danske Flag er det største i Lejren, og det 
hænger paa den højeste Mast. Det er det første, der ses, naar 
man kommer ind paa Lejrens Grund. Præcis Kl. 2 marcherede 
Lejrens ca. 50,000 Spejdere fra 49 forskellige Lande fra hele 
Verden, med alle Landes Faner og Musikkorps i Spidsen, frem 
til Lejrens Midtpunkt (Paradepladsen) hvoi- Spejdergeneralen, 
Baden Powell, bød alle Velkommen til Jamboreeen i England. 
Hertugen af Connaught, der var Repræsentant for den engel
ske Stat, holdt Aabningstalen og bød Velkommen til England. 
Baden Powell blæste nu i sit mærkelige Horn, som han en Gang 
har faaet af en Negerstamme i Afrika og medens Hertugen og Ba
den Powell blev staaende paa Tribunen, og et Musikkorps paa 
400 skotske Sækkepibere spillede, marcherede nu Spejdere fra 
Alverdens Lande forbi og hilste dem med Nationernes Faner. 
De kom i alfabetisk Orden, først Amerikanerne med Stjerne
banneret og en Afdeling hvidklædte Søspejdere i Spidsen, saa
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Belgien i Læderjakker, derefter Brasilien og Ceylon, nu kommer 
Danmark, Inderne, Irlænderne, Jamaica Mændene, der er gule i 
Ansigtet som deres Bananer, saa kommer Japanerne, Grækerne, 
Tyskerne, Finlænderne i sorte Dragter. En katolsk Præst i lange 
Skørter for en Kolonnetrop. Store og smaa Troppe marcherer 
forbi, nogle paa en halv Snes Mand andre paa over 1000 Mand, 
det er næsten ikke til at hitte Rede i det alt sammen. Det tager 
over en Time, før alle er kommen forbi, og der er bleven en sort 
Stribe i Græsset, hvor vi har gaaet. Saa er Jamboreen aabnet, 
og vi gaar tilbage til vor Lejr for at gøre helt i Orden og ind
rette Teltene for et længere Ophold. Om Eftermiddagen var der 
mange Tusinde Mennesker paa Besøg i Lejren. De skotske Spej
deres Orkester gav Koncert, og de danske Lurer tonede for før
ste Gang i Lejren. Om Aftenen samledes alle Spejdere om ca. 
looo Lejrbaal, og der blev stiftet mange nye Bekendtskaber, da 
Drengene fra de forskellige Nationer gik rundt og besøgte hin
anden.

I det officielle Lejrblad, der er paa 16 Sider og udkom hver 
Dag, anmeldtes den danske Trop saaledes: Saa kom Danskerne, 
bærende forrest to mærkelige, sjældne Vikingehorn (Lurer), der 
er Tusinder af Aar gamle. Disse Efterkommere af de gamle Hav- 
Eventyrere marcherede frem med en Præcision og et Sving, der 
ikke blev overgaaet af nogen anden Nation.

Dagen gik med Opvisning af Gymnastik og andre Idrætter, 
og Besøg i de andre Nationers Lejr, og med at modtage Genbe
søg; der var en Del engelske Spejdere, der fungerede som Tolke 
og hjalp os med Sproget, naar der kom fremmede hos os, og naar 
vi var ude i Besøg, vi byttede ogsaa Penge og andre Smaating 
med Drenge fra Asien og Afrika, og hvor de ellers hørte hjemme 
paa Jordkloden. Vi lovede ogsaa at skrive til hinanden, naar vi 
kom hjem, men det kneb jo at forstaa hinanden. Om Fredagen 
besøgte Prinsen af Wales Lejren, hele Lejren stillede til Parade 
for ham. Prinsen besøgte ogsaa den danske Lejr, hvor han gik 
rundt og saa paa det hele og talte med os. Vi gjorde Gymnastik 
for ham, som han var meget begejstret for, han udtalte ogsaa, 
at han godt kendte Niels Bukhs Gymnastik, og at han godt kunde 
se, at det var disse Øvelser.

Fra Kongen af England, der var syg, og ikke selv kunde be
søge Lejren, kom der en Dag Telegram, som gennem Højttalere 
blev oplæst for Lejren, det lød saaledes: »Dette er en enestaaende 
Forsamling af Repræsentanter for Ungdommen i alle Lande i 
Verden, og jeg anmoder eder om at huske, at den egentlige Fred 
i Verden hovedsagelig afhænger af det kommende Slægtled.

En Dag besøgtes Lejren af Biskoppen af Chester og Ærke
biskoppen af Canterbury i Skarlagenskaabe, hvis Slæb blev 
baaret af 2 Spejdere. Ærkebiskoppen holdt Gudstjeneste og op
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fordrede Drengene til at holde ubrydeligt sammen i Fredens 
Tjeneste, og at holde trofast ved Idealerne. Vi havde ogsaa flere 
Gange Udflugt til forskellige Byer, Manchester, Liverpool, Bir
kenhead, New Brighon m. fl., hvor vi besaa mange af de Sevær
digheder, der fandtes. I Liverpool saa vi Havnen og Dokkerne, 
hvor der laa mange Skibe fra alle Verdensdele, det er vistnok 
Verdens største Havn. Vi blev alle Steder modtaget af Repræsen
tanter for Byerne, som viste os omkring, og vi fik som Regel 
noget at spise paa Byernes Raadhuse; alle, som vi kom i Berø
ring med, var venlige mod os og viste os tilrette.

Efter Danskernes Gymnastikopvisning, den Dag Prinsen af 
Wales var i Lejren, der blev meget rosende omtalt i Englands 
Blade, opfordrede den øverste Spejderledelse Danskerne til at 
give en Opvisning den sidste Dag, vi opholdt os i Lejren. Det 
var ellers bestemt, at vi skulde afrejse Lørdag Middag, men vi 
maatte saa blive om Eftermiddagen. Vi rykkede Teltene op og 
pakkede sammen om Formiddagen, og det Tøj, som vi skulde 
bære, tog vi med til Paradepladsen, hvor Gymnastikopvisningen 
skulde foregaa. Jeg har aldrig før set saa mange Mennesker 
samlet paa en Plads; der sagdes, at der var mødt over 20,000 
Tilskuere foruden Spejderne. Vi var lidt nervøse over alt dette, 
og særlig da Pladsen var meget opblødt, det havde regnet i flere 
Dage, men at dømme efter det Bifald, vi fik fra Tilskuerne, gik 
det hele godt med Gymnastikken. Til sidst sang vi den engelske 
Nationalsang, mens vi viftede med danske og engelske Flag. 
Spejdergeneralen holdt nu en Tale, hvori han udtalte, at det var 
langt den bedste Opvisning, der havde været i Lejren, og den 
mest imponerende, han havde set i den Tid, han havde haft med 
Drenge at gøre, og udtalte Ønsket om, at et lignende Tempo 
maatte blive indført blandt alle Verdens Spejdere.

Vi marcherede nu lykkelige og glade ud af Lejren, medens 
Tilskuerne klappede i Hænderne, og Spejderne vinkede til os 
med alle Verdens Flag.

Først paa Aftenen gik vi ombord i Skibet, som havde ligget i 
Havnen ved Birkenhead, medens vi deltog i Jamboreen. Under 
Opholdet i Lejren var det blevet bestemt, at vi skulde sejle Syd 
om England hjem og gøre et Ophold i London paa 2 Dage, men 
Skibet kostede 18000 Kr. mere for at gøre denne Omvej; disse 
Penge blev indsamlet ved frivillige Bidrag blandt Spejderne ind
byrdes, dog maatte ingen give mere end Halvdelen af sine Lom
mepenge; der var ogsaa paa dette Tidspunkt 40.000 Kr. i Lejr
banken paa Lommepengekontoen, saa Beløbet blev hurtigt ind
samlet. Skibet afsejlede fra Birkenhead Lørdag Aften. Søndag 
og Mandag var Vejret godt, men da vi kom ud i Atlanterhavet, 
var der svære Dønninger, saa Skibet rullede stærkt, og der blev 
en Del Søsyge. Tirsdag Formiddag Kl. 11 ankom Skibet til Lon
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don, hvor det ankrede op ud for Tilbury Dokker; vi blev færget i 
Land og kørte i Eksprestog ind til det indre af London, hvor 
der var bestilt nogle Omnibusser til at køre rundt med os i Byen. 
Vi var 10 å 12 Mand i hver Vogn, der var engelske Førere med, 
som viste os omkring paa Musæer, Slotte og Anlæg. Vi saa 
mange Ting, vi var i Nationalgalleriet, i det gamle Slot Tower, i 
Parlamentsbygningen og Kongeslottet, i Hyde Park og mange 
andre Steder. Vi kørte ogsaa med en underjordisk Bane og kørte 
i Omnibusserne paa de mest befærdede Gader, hvor der var saa 
mange Mennesker og Biler, som jeg aldrig før har set. De 2 
Dage i London gik altfor hurtigt.

Onsdag Aften sejlede Skibet fra London hjemefter, og Lørdag 
Eftermiddag Kl. lagde det til ved Langelinie i København. 
Der var mange Mennesker samlede for at tage imod os; mens 
Skibet lagde til ved Bolværket, sang vi den engelske og den dan
ske Nationalsang, som Forsamlingen paa Kajen sang med; mens 
vi gik fra Skibet, sang vi »I Danmark er jeg født« og »Der er 
et yndigt Land«. Vi gik nu med Musik i Spidsen ud til Stadion, 
hvor Viceskoleinspektør Svane bød Velkommen hjem og tak
kede, fordi vi havde vundet et godt Kammeratskab med Spej
derne fra hele Verden. Den engelske Gesandt bød os Velkom
men til vort eget Land. Ingeniør Ove Holm udbragte et Leve 
for England. Derefter klædte vi os om i Gymnastikdragt og fore
tog den samme Opvisning som i England. De mange Tilskuere 
lønnede os med stærkt Bifald, men jeg tror nu ikke, det gik saa 
godt som i England. Vi var lidt trætte og begyndte at længes 
hjem. Vi fra Aarhusegnen og Djursland rejste samme Aften hjem 
med Skib til Aarhus. Jeg tror nok, de fleste var glade for at 
komme hjem igen; vi havde haft saa mange Oplevelser og Ind
tryk, saa det var vanskeligt at fastholde det og finde Rede i det 
hele ligestraks. Der er ogsaa saa mange gode Minder fra den Tur, 
som jeg tror, jeg aldrig vil glemme.

Hornslet, i September 1930.
Knud Erik Skovfoged.

Egaaelev 1928—29.

Holger Zacker Aaes.
* 22. Juli 1909. f 22. Juni 1930.

Egaaelev 1923- 1924

Paa Opfordring skal jeg her i vor »Egaabog« rejse en Minde
rune over min kære Broder. Det er imidlertid ikke helt let; thi 
her vil maaske komme smaa Tildragelser med, som for jer synes 
smaa, men som for mig er af stor Betydning. Dette faar I til
give mig; dette vil blive en Broders Minde over en Broder.

Det var en flink, rask og stærk Dreng, der i Marts 1924 kom 
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fra Egaa Efterskole, og jeg tænker, ja, jeg véd, at han som alle 
vi andre, der har været der, har indsuget alt det gode og store, 
vi lærte der. Nu skulde Holger i Plads som Gartnerlærling.

Hvordan det nu kan være, han blev Gartner og ikke noget 
andet, er ikke godt at vide; thi han havde talt om at blive Sø
mand, ja ogsaa om at blive Flyver, altsaa om Stillinger, hvor Li
vet let kunde komme i Fare. De fleste Mødre er imod, at deres 
Sønner gaar ind i de farefulde Hverv, og det var vor Moder og
saa. Derfor blev det ikke til noget.

Holger havde imidlertid ogsaa talt om Landmandens Ger
ning; men da han den Sommer, han gik til Præsten, passede Ha
ven derhjemme og naaede at faa Resultatet af et Arbejde at se, 
bestemte han sig til at blive Gartner. Han havde nemlig mærket 
den Glæde, det giver at fornemme Frugterne af et godt og solidt 
Arbejde, og saa blev det ved Gartneriet. Jeg tror, det var Hol
gers Lykke, at han netop blev Gartner; thi her kunde han se no
get gro og trives, se Resultater af et Arbejde, og det var netop 
det, han ønskede. Det var en Lyst at mærke, hvor interesseret 
han var i sit Arbejde. For ham gjaldt det ikke om at faa Arbejds
tøjet af, saa snart det var Fyraften, og mange Lørdag Aftener 
og Søndag Formiddage tilbragte han i Haven hjemme og hos 
vore Naboer og Bekendte.

Holger naaede kun at være i to Pladser. Han var i Hasle i 
tre Aar, og i Aaby var han nu begyndt paa det fjerde efter at 
have været tre Aar hos sin anden Husbond. Han skulde ind som 
Soldat i November 1930, men havde allerede sine Planer færdige 
om, hvad han skulde bestille, naar Værnepligten var aftjent. Han 
skulde til et stort Gartneri ovre ved London for at lære mere i 
sit Fag og for at lære den engelske Havekunst at kende.

En god og dygtig Arbejder var Holger; men dog kunde han 
ogsaa lægge alt det dagligdags bort, og det gjorde han, naar han 
kom hjem for at være hjemme. Han mødte os altid med et lyst 
Smil, og saa blev han hjemme hos Fader og Moder hele Dagen 
og talte med dem og os andre om sine Fremtidsplaner. Han le
vede som de fleste unge: fremad i Tiden. Han var uselvisk og 
gavmild, og aldrig gav han noget bort med Tanken om at faa 
lige saa meget igen. Jeg kan ikke nemt paa Papiret give Udtryk 
for, hvilken god Broder han var; det kan ikke udtrykkes i Ord, 
hvad han var for os.

Sidste Sommer fandt Holger sin Kæreste og dermed ogsaa 
et Hjem mere hos sine Svigerforældre deroppe ved Mariager 
Fjord. — Her skulde imidlertid ogsaa det forfærdelige ske. Han 
var sammen med sin Kæreste gaaet ned til Fjorden og var der- 
paa ene gaaet ud at bade. Der badede mange andre paa samme 
Sted, og ingen anede, at der ca. 40. m ude, hvor Vandet gik en 
voksen til Knæene, lurede et lumsk Hul. Holger var kommet de 
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40 m ud, og pludselig vaklede han og forsvandt under Vandskor
pen for aldrig at komme levende op mere. Signe, hans Kæreste, 
saa det hele fra Stranden, men kunde intet udrette. Først efter 
seks lange Timers Søgen fik man ham op; men da var Livet for
længst udslukt. — Den 27. Juni blev han begravet paa Galten 
Kirkegaard, og et Væld af Blomster, hans kære Blomster, dæk
kede hans Grav. Egaa Efterskole og Elevforeningen skal paa 
dette Sted takkes for de smukke Kranse.

Vi har mistet Holger; men et saadant Tab kan ikke andet end 
forstærke Troen paa, at der maa være et Liv efter Døden. En
gang skal vi igen mødes; thi »naar Gud han tager den Skat, han 
gav, han gemmer den til bedre Dage«.

Einar Z. Aaes, 
Egaaelev 1922—23.

Knud Pedersen, „Esbenhus“.
* 24. Juni 1908. 16. December 1929.

Efter Forstander Pedersens Ønske skal jeg prøve paa at 
skrive et Par Mindeord om min kære Bror Knud. Det var en 
svær Tid for os alle herhjemme, da Knud besluttede at rejse til 
Canada. Far og Mor prøvede forgæves paa at overtale ham til at 
blive hjemme, dels, syntes de, Forholdene derovre var saa usikre, 
og navnlig syntes de, Knud var alt for ung; han var kun atten 
Aar, da han rejste; men han holdt paa sit: han vilde derover og 
tjene Penge, og saa — det holdt han lige saa bestemt paa — 
vilde han hjem igen. Med Undtagelse af Vinteren 1924—25 paa 
Egaa Efterskole, som hørte til Knuds lyseste og bedste Minder, 
havde han siden sin Konfirmation været ved Landbruget; det 
havde hans Lyst og Interesse, ligesom han havde en levende
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Sans for alt i Naturen; men han syntes ikke, Fremtiden ved 
Landbruget her hjemme tegnede sig særlig lys for en ung ube
midlet Landmand; han syntes nærmest, det var haabløst, derfor 
vilde han til Canada for at tjene nogle Penge, og saa — hjem 
og bosætte sig i Danmark.

Der er nu gaaet 3 Aar, siden Knud skrev i Egaa-Bogen om 
sin Rejse til Canada. Han var dengang, som de fleste unge Ud
vandrere, fuld af Haab og Mod; men det skulde gaa anderledes, 
end han haabede og troede. Han rejste hjemmefra den 15. Fe
bruar. Han havde sikret sig Arbejde hos en dansk Farmer. Som
meren gik godt, og han blev tilbudt at blive der om Vinteren, 
men det, syntes han, var der for lidt ved; han vilde andet Steds 
hen, hvor han kunde tjene noget mere, for »paa Farmen skal vi 
jo sove det meste af Vinteren«, skrev han. Han rejste fra Sted 
til Sted, men alle Vegne, hvor han kom, havde de mere Arbejds
kraft, end de havde Brug for; det viste sig at være umuligt at faa 
fast Arbejde. Til sidst kom han til Vancouver, helt ude ved Stille
havet. Der havde han forskellige »Job«, men ingen af længere 
Varighed.' Han var Hotelkarl, Snedker, Anlægsgartner, Murer 
og mere, men det meste af Vinteren var han arbejdsløs. Her 
mødte han for Alvor Modgangen. Han prøvede, som han bag
efter skrev hjem, »at gaa alene i det fremmede Land, uden Mad, 
uden Penge og uden Venner«. Men da det kneb allerhaardest, 
traf han en ung Dansker, dem er der kun meget faa af i Van
couver, som hjalp ham, til han igen fik Arbejde. »Gud vilde allige
vel ikke lade mig gaa til Bunds her,« skrev han. Den næste Vin
ter arbejdede han sammen med en anden Dansker’ i Skovene, 
hvor de tjente godt; men da de skulde have deres Penge for Vin
terens Arbejde, var Manden, de arbejdede for, gaaet fallit, og 
alt det, de fik for deres Arbejde, var nogle faa Dollars. Endelig 
Sommeren 1929, han var da kommet ud paa Øen Vancouver, 
fik han en god Plads og et Hjem hos en engelsk Farmer. Han 
var meget glad for Folkene, og de var glade for ham, og han 
syntes nu, det saa helt lyst ud for ham. Der vilde han slaa sig 
til Ro en Tid. Han var flink til at skrive hjem, og altid havde 
han oplevet noget. Han gik paa Jagt og Fiskeri sammen med 
Farmerens Sønner, og de badede og sejlede. Engang, de var ude 
at bade, reddede Knud en af Sønnerne, som var otte Aar gam
mel, fra at drukne, og han hang siden ved Knud med en rørende 
Kærlighed. Knud var nu glad for at være i Canada, men han 
lagde aldrig Skjul paa, at han længtes efter os her hjemme og 
efter den Dag, han skulde se os igen, og flere Gange skrev han 
om, »naar han skulde til Elevmøde i Egaa«.

Saa, som det var ved at tegne sig lyst for Knud, blev han 
pludselig syg. Den 14. December kom han paa Hospitalet med 
Blindtarmsbetændelse. Der blev sendt Bud til Knuds Broder
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Frode, som ogsaa var paa Øen, at Knud var syg, men det var 
ikke alvorligt. Det var nu Lørdagen. Om Natten forværredes Syg
dommen, og han blev opereret. Operationen forløb godt, og man 
mente, alt gik godt; men om Søndagen stødte en Blodprop til, 
og hans Liv stod ikke til at redde. Frode, som kun var syv Ti
mers Rejse derfra, naaede ikke dertil, før det var for sent. Den 
16. om Morgenen tidlig døde Knud, uden at være kommet til 
Bevidsthed; Blodproppen var gaaet til Hjernen.

Det maa være os en Trøst, at Knud derved er gaaet bort uden 
Lidelser og uden at savne sine kære. Mellem Jul og Nytaar fik 
vi Knuds Julebrev; men da var han forlængst død og begravet. 
Han skrev om, hvordan han glædede sig til at holde Jul sammen 
med sin Bror og dennes Kone.

Hans Bror og Svigerinde var med til hans Begravelse, som 
Knuds Husbond sørgede for, og Knuds Husbond sagde til 
Frode, om han vilde fortælle os, at de havde været saa glade for 
Knud, og at hans Grav var pyntet baade med Kranse og Blomster.

Knuds Haab om at holde Fødselsdag hjemme i Danmark 1930, 
var brudt, sammen med mange andre Haab; men vi, som kendte 
Knud, har det sikre Haab, at han har faaet Lov at holde Fød
selsdag i et endnu bedre Hjem, og at vi der maa mødes med ham. 
Og vi bevarer Mindet om ham i Kærlighed.

»Esbenhus«, i Oktober 1930.
Kirstine Pedersen.

Elev fra 1927.

Til alle Egaabogens Læsere.
Da jeg i Aar ikke havde den Fornøjelse at komme med til 

Elevmødet, vil jeg gennem Egaa-Bogen sende en lille Hilsen til 
gamle Venner og Kammerater. Jeg er for Tiden hjemme i Udby, 
men har dog, siden jeg var paa Skolen, været en Del ude. Jeg var 
sidste Aar paa Mygind Mølle hos P. Blaabjerg, Skolens gode Ven 
og Støtte, som vel nok de fleste af jer kender. Da kunde jeg rigtig 
følge med i Livet paa Skolen og havde da ogsaa flere Gange 
Lejlighed til sammen med Blaabjergs at aflægge et lille Besøg 
paa »vort røde Slot«.

Jeg var slet ikke fri for at misunde de 50 Sommerpiger, der 
var Elever dér; men det hjalp mig ikke stort; jeg maatte pænt 
finde mig i at blive henregnet i »de gamle Pigers« Række.

Min Søster Dagmar (Veteran fra 23) beder mig hilse alle 
Egaa-Bogens Læsere. Hun er for Tiden hjemme og har Plads 
som Organist her i Udby Kirke. Hun tilbragte sidste Sommer 
paa Børkop Højskole.

Næste Sommer kommer vi forhaabentlig begge til Elevfesten, 
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og da vil det glæde os meget, om I vil møde fuldtalligt, baade I 
fra 23 og 27.

De venligste Julehilsener og Ønsket om et velsignet Nytaar 
til alle Egaa Efterskoles Venner og gamle Elever, særlig dog 
Sommerpigerne 27.

Eders
Agnethe Pedersen. 

Elev fra 1927.

En Udflugt.
Vinteren 1928—29 var jeg paa Askov Højskole og oplevede 

en herlig Tid der; men det var saa uheldigt, at der indtraf Syg
dom, som gjorde, at hele Lærerbestanden var ret haardt spændt 
for.

Det var den første Vinter, Arnfred virkede som Medforstan
der. Kort efter Jul blev Forstander Appel, under et Besøg paa 
Frederiksborg Højskole, ramt af en meget alvorlig Sygdom, 
saa hans Kone og Datter, der begge underviste paa Skolen, 
maatte være hos ham i lang Tid. Vi fik ikke hverken Hr. eller 
Fru Appel at se, før vi til Maj forlod Skolen. Arnfred overtog 
de fleste af Appels Foredragstimer; det har saaledes været en 
meget travl Vinter for den nye Forstander, men han er sandelig 
ogsaa en Mand, der kan naa over meget. Imidlertid begyndte 
Foraaret at nærme sig, og omkring 1. April kom Paasken med 
5 Dages Ferie. Der var af Skolens Lærere blevet arrangeret en 
Udflugt til Sønderjylland for dem, som havde Lyst, og Onsdag 
Middag startede 7—8 store Rutebiler med ca. 125 Elever og de 
fleste Lærere. Turen gik først til Rødding, hvor Forstander H. 
Lund bød os ind paa Kaffe og bagefter viste os rundt paa Skolen.

Her hilste jeg paa Bent Pedersen, Egaa, der var her som 
Elev. Nu gik Turen videre over Gram og Løgumkloster til Tøn
der. Ved Seminariet her stod Lærerne Cl. Eskildsen og Olav 
Schrøder og tog imod os og delte Kvarterbilletter ud. En Del 
af os kom til at bo paa Seminariets Pensionat, men de fleste 
blev indkvarteret hos Byens danske Borgere. De mandlige Ele
ver boede paa Kasernen. Om Aftenen var der fælles Kaffebord 
paa Tønderhus, hvor de forskellige Hjem var repræsenteret, saa 
vi var over 200 Deltagere, og der maatte dækkes Kaffebord paa 
Scenen for at skaffe Plads til alle. Her vekslede Tale og Sang 
nok saa fornøjeligt hele Aftenen. Næste Formiddag mødtes vi 
ved Bilerne i straalende lunt Foraarsvejr. Der var meget at be
rette om den Gæstfrihed, der var nydt i Hjemmene, og de bro
gede Indtryk, vi havde faaet af Grænsebyen.

Amtslæge Thomsen fra Tønder ledede nu Biltoget ud i 
Marsken til Grænsen ved Rudbøl-Rosenkrans.
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Det er en underlig Følelse at gaa paa en Landevej, hvor det 
ene Hjulspor er dansk, det andet tysk. Turen fortsattes til Højer 
Sluse, med et lille Besøg undervejs paa Forsøgsgaarden i Gaden 
hos Assistent Jørgensen, hvor vi blev vel modtagne, da baade 
han og Hustruen var gamle Askovitter.

I Møgeltønder Kirke holdt Sognepræst Jensen et Foredrag 
om Byens Historie lige fra Guldhornenes Dage. Møgeltønder er 
en meget sjælden gammel By, og Kirken er meget smuk, rigt 
udstyret som den er med gamle Billeder og Kalkmalerier. Vi 
kørte nu tilbage og spiste Middag paa Tønderhus, hvorefter vi 
havde en Times »Fritid«, til Biltoget atter satte sig i Bevægelse 
hen over den sønderjydske Prærie. Fra Rens kørte vi til Græn
sen ved Pebersmark. Derefter sattes Kursen mod Krusaa. Un
dervejs holdt vi Rast ved en Grøftekant og spiste Smørrebrød, 
som vi havde med i store Kasser oven paa Bilerne; 01 og Glas 
havde vi paa samme Maade, hver Bil havde saa sin »Hovmester«, 
der skulde sørge for Opvarmningen. Ved Krusaa stod vi af 
Bilerne og vandrede til Fods forbi Kobbermøllen og Sasti langs 
Stranden til Kollund. Det var en vidunderlig smuk Tur; en let 
blaa Dis laa over Bugten med Aftenrødens Skær bag ved, og paa 
den anden Side Vandet glimtede Lysene i Flensborg frem. — 
Bilerne førte os nu hurtigt til Rønshoved Højskole, hvor Aage 
Møller og Hustru skaffede Plads til os alle. De mandlige Del
tagere sov i Halmen oven over Kostalden (Aage Møller er nem
lig ogsaa Landmand og havde lige bygget en fin ny Kostald 
med takkede Gavle). Vi Piger fik de tomme Elevværelser over
ladt. Vi maatte ligge 2 i hver Seng og nøjes med en Madras og 
det Tæppe, hver især havde været saa fornuftig at tage med 
hjemmefra. Det var jo en Smule koldt, men hvad gjorde det, vi 
kunde ikke sove alligevel; naar man er io unge Piger forsamlede 
i en Stue, skal der ikke meget til, før Latteren runger, saa Na
boerne ikke kan sove. Det varede heller ikke længe, inden en 
Lærerinde kom og i al Venskabelighed bad os være lidt mere 
rolige; Askovs Ære afhang af os, sagde hun. Naa, vi følte An
svaret og blev stille; kort efter sov vi trygt.

Fredag førte Aage Møller an paa en frisk Morgentur’ langs 
Stranden om forbi Munkemølle. Derefter samledes vi med Fri
menigheden til Gudstjeneste i Skolens Gymnastiksal, hvor Aage 
Møller talte ud fra :»Korset stod skjult«. Om Eftermiddagen var 
Aage Møller den utrættelige Leder paa en Biltur over Broager, 
Dybbøl, Sønderborg og V. Sottrup, hvor vi saa alle de minde
rige Steder. Om Aftenen havde vi fælles Kaffebord paa Skolen, 
og Aage Møller holdt en festlig Tale om sit Syn paa Grænsen, 
den var nok værd at referere, men det vilde føre for vidt at gøre 
det her.

Søndag Morgen, da det gode Vejr var ved at ebbe ud, skulde
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Hjemturen paabegyndes. Vi maatte saa tage Afsked med Røns
hoved og det prægtige Forstanderpar, der havde vist os saa stor 
Gæstfrihed. Turen gik nu over Aabenraa, Haderslev, Christians
feld og hjem til Askov, hvor vi ankom hen imod Aften. Vi gjorde 
Ophold og blev vist rundt i de tre Byer. Det mest interessante 
var efter min Mening Brødremenighedens Huse og Kirkegaard i 
Christiansfeld. Kirkesalen var holdt fuldstændig i hvidt: Alter
tavle, Bænke, Vægge, Gardiner — alt var hvidt. Paa Kirkegaär- 
den var der ikke en eneste Blomst eller Plante, kun en graa 
Tavle over hvert Gravsted; et underligt koldt og trist Syn var 
det. — Vi skulde naturligvis ogsaa smage paa de berømte Chri- 
stiansfeldter-Honningkager, saa vi fik ikke Brug for den Mad
pakke, vi havde med fra Haderslev, hvor vi havde spist Frokost.

Da vi var kommet af Bilerne hjemme i Skolegaarden, holdt 
Lærer Schrøder en hurtig lille Tale, og vi sang: I alle de Riger 
og Lande. Saa gik hver til sit for at hvile ud de sidste to Paaske- 
dage. Turen havde varet 4 Dage og været rig paa Oplevelser — 
en helt igennem vellykket Udflugt, som jeg altid vil mindes med 
Glæde.

Hermed sender jeg en venlig Hilsen til alle gamle Egaa- 
Kammerater; hvordan mon I har det? det er længe siden, jeg har 
set nogen af jer, men nu er det jo ogsaa 6 Aar siden, vi var paa 
Efterskolen, saa vi kommer nok snart til at høre til »de gamle«. 
Men glædeligt er det, at Egaa Efterskole vokser og bliver stor. 
Man kan møde Egaa-Elever over hele Landet. I Sommer, da jeg 
rejste fra København til Jylland, kom jeg i Samtale med en ung 
Mand fra Aarhus; vi syntes begge to, at vi havde set hinanden før, 
og det gik da op for os, at vi begge var Egaa-Elever og havde 
været til Elevmøde i 1927 — saa havde vi nok at snakke om fra 
Odense til Aarhus; jeg sendte en Hilsen med ham til nogle af 
jer, der bor paa Aarhus-Egnen, jeg ved ikke, om I har faaet den, 
ellers faar I den nu.

Til Slut min bedste Tak for den Sommer, jeg oplevede i Egaa. 
Jeg har kun lyse og rige Minder fra den Tid, og det er den Slags, 
man skal samle paa og bevare, saa man kan have et Fond at øse 
af, naar man bliver gammel og graa.

Ingeborg Zilstorff Ovesen, 
Egaaelev 1924.

Kære allesammen!
Jeg synes, det kunde være morsomt, om vi af og til gennem 

Egaa-Bogen kunde faa lidt at høre om, hvordan hver enkelt af 
os fra 1924 har befundet sig siden den Sommer, vi havde sam- 
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mtn paa Egaa Efterskole. Hvor gaar Tiden dog hurtig, 6 Aar ei
det siden, vi opholdt os i Egaa, hvem forstaar det?

Det er vist fuldstændig rigtigt, hvad de ældre siger, at jo 
ældre man bliver, jo hurtigere gaar Tiden; vi er jo ved at blive 
nogle gamle Piger, skønt, nej, det vil vi da ikke regnes for endnu.

Naa, men jeg vil fortælle lidt om, hvad jeg har oplevet, siden 
jeg rejste fra Egaa.

Sommeren 26 havde jeg Plads en halv Mil fra mit Hjem paa 
en Gaard, hvor jeg skiftevis var Kokke- og Stuepige. Der havde 
jeg det rigtignok godt. Saa var jeg hjemme 1 Aar, men nu gik 
jeg og satte mig i Hovedet, at jeg vilde over til Fynboerne. Jeg 
søgte saa og fik Plads som Enepige i Højby, der ligger 1 Mil 
syd for Odense. Det var nu ikke morsomt til at begynde med, for 
jeg længtes meget efter at komme hjem. Hvor var det svært at 
være hjemmefra Juleaften. Men Julen gik da, selv om jeg syntes, 
den varede ualmindelig længe; jeg kunde heller slet ikke være 
bekendt at gaa og længes, for de var saa ualmindelig gode ved 
mig, og skulde jeg ikke have været paa Højskole, vilde jeg gerne 
have blevet der noget længere.

Det er vel i Almindelighed saadan, at naar vi har været en 
Tur paa Skole, synes vi, at det er umuligt, at andre Skoler kan 
være bedre. Jeg var i alt Fald meget glad for at være paa Rød
ding Højskole. Vi fik der et Indtryk af, hvor prægtige Folk 
Sønderjyderne er. Der kom mange Indbydelser til os fra de om
liggende Byer, og vi tog saa gerne af Sted Lørdag Eftermiddag, 
blev indkvarteret forskellige Steder, op til en seks Stykker hvert 
Sted, og jeg skal love for, Sønderjyderne er gæstfri Mennesker. 
Om Aftenen samledes vi saa med Kvarterværterne i Forsam
lingshuset.

Naa, men jeg maa vist passe paa ikke at blive langtrukken i 
Stilen.

Da jeg kom hjem fra Rødding, blev jeg om Vinteren Leder af 
et Gymnastikhold; samme Vinter havde jeg Kursus paa Snoghøj. 
Sommeren efter var jeg i Hou paa et Rekreations- og Feriehjem. 
Nu maa I dog ikke tro, det var for at holde Ferie, nej, jeg var 
Elev, og jeg lærte meget i de 4 Maaneder, jeg var der. Der var 
ikke meget med Frihed, saa jeg maatte for anden Gang stryge 
Elevmødet i Egaa. Siden har jeg været hjemme, og jeg har i 
den Tid haft en Flok dejlige Piger til Gymnastik.

Naa, men lad mig ikke glemme at skænde lidt paa jer fra 24; 
vi var rigtignok alt for faa til at repræsentere ved sidste Elev
møde, se at komme til næste Aar!

Og nu mange Hilsener til alle Kammerater.
Johanne Skovgaard,

Elev 1924.
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Hilsen.
— Jeg tænker ofte: Hvor mon alle de EgaaPiger, jeg var sam

men med, nu opholder sig? Jeg er her hjemme hos Fader. Da jeg 
forlod Efterskolen, var jeg hjemme et Par Maaneder, kom saa 
i Tjeneste hos en Enkefrue i Hinnerup, var saa der en Vinter; 
men da hun ikke skulde have Pige om Sommeren, kom jeg hjem 
til Maj og blev hjemme i% Aar, fik saa Lov at cykle til Hinne
rup hver Dag for at lære Syning; jeg har altid været saa glad 
for at sy. Senere har jeg haft Plads paa en stor Gaard ved Skan
derborg, — hvor der dog er kønt paa den Egn.

Saa skrev en Veninde til mig, om jeg ikke vilde komme og 
tjene sammen med hende i Randers. Jeg slog til og var saa der 
i*4 Aar.

Endelig fik jeg en Plads i Aabyhøj ved Aarhus, men da jeg 
havde været der i 3 Maaneder, blev min Far saa syg, og saa tog 
jeg hjem til ham, og her er jeg endnu. Men heldigvis er Far nu 
næsten rask igen.

Hermed mange kærlige Hilsener til Egaa-Veninder.
Alma Jensen, 

Foldby.
Elev fra 1924.

Kære Egaa-Piger fra 1924!
Ja, nu er det allerede 6 Aar siden, vi var sammen med hver

andre oppe paa Egaa Efterskole, hvor Tiden dog gaar hurtigt.
Jeg vil nu fortælle eder lidt om, hvor jeg har været i de for

løbne Aar.
Den første Vinter efter Opholdet paa Skolen var jeg hjemme, 

men saa kom jeg over til Dyrlæge Andersens i Hornslet om 
Foraaret, og der havde jeg det saa godt. Jeg har været i Hornslet 
Bogtrykkeri i 3 Aar. Nu er jeg hjemme. Mor er ikke rask og kan 
ikke saa godt være ene.

Hver Vinter gaar jeg til Symøde hos Fru Dyrlæge Andersen, 
Hornslet. Vi har flere Vintre været en Snes Piger, som var med. 
Fru Andersen læser en Bog, som fortsætter fra Gang til Gang, 
hun læser gerne et Par Timer, og imedens syr eller hækler vi. 
Saa faar vi Kaffe, og medens den bliver drukket, passiarer vi med 
hinanden. Til Slut synger vi et Par Salmer, og gaar saa hver til 
sit. Vi er alle enige om, at det er nogle hyggelige Aftener.

Sidste Aar i min Sommerferie var jeg ovre hos min Veninde, 
som bor i Nærheden af Odense, og vi var en Dag inde i Odense 
for at se os omkring. Hvor er der smukt ude i Anlæget Munke- 
Mose, der er saa mange Damme med Svaner, baade sorte og 
hvide. Springvand er der ogsaa. Ude i Læseforeningens Have er

Egaa-Bogen. 4 
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der ogsaa smukt, og i Kongens Have, lige overfor Banegaarden, 
er der ogsaa kønt.

Jeg har et Par Gange været i Ejstrupholm mellem Silkeborg 
og Brande. Der er saa kønt paa Rejsen dertil. Mellem Skander
borg og Silkeborg har man den kønne Udsigt til Himmelbjerget, 
og ude ved Funder er der høje lyngklædte Bakker. Min Veninde 
og jeg var en Aften ude paa en lang Spadseretur ude i Hastrup 
Skov. Ude i Skoven var der en stor Sø, der var en Bro byg
get et Stykke ud i Søen. Der var saa dejligt ude, syntes jeg.

Mangen Sommeraften er jeg sammen med andre nede ved 
Stranden ved Vosnæspynt. Der er saa dejligt nede, man kan se 
over til Mols, Rønde og‘Kalø Ruiner.

Jeg er nu ikke saa dygtig til at fortælle, mange af eder kan 
gøre det meget bedre.

Jeg sender alle Pigerne fra Sommeren 1924 min bedste Hilsen. 
Magnhild Lassen,

Tendrup.

Kære Egaa-Piger!
Da jeg kom fra Efterskolen, fik jeg Plads hos min Morbroder 

i Bendstrup, har senere tjent i Raasted, i Randers, i Mørke, paa 
Ejstrupholm og i Skanderborg. Nu er jeg landet her paa Og- 
strup.

Venlig Hilsen fra
Gerda Randers, 

. Elev fra 1924.

Kære Egaa-Elever!
I de seks Aar, som nu er gaaet, siden vi 22 Piger var sammen 

paa Egaa Efterskole, har vi vel alle prøvet lidt af hvert, som 
man siger, baade ondt og godt. — For mit Vedkommende og 
maaske for flere andres kan jeg næsten ikke forstaa, der er gaaet 
saa lang Tid, siden vi var paa Egaa Efterskole. Men vi skriver 
1930 nu, og i den Tid, som er gaaet, har jeg været den halve Tid 
hjemme og, som I jo ved, en Tur i Amerika i ca. 2 Aar. I det 
sidste Aar har jeg haft Plads paa en Gaard. Jeg glæder mig for
øvrigt til Vinteren, da skal jeg til Aarhus som Elev paa et Hotel.

Hermed en Hilsen til alle Elever fra 1924.
Anna Sommer.

Kære Kammerater!
Mine bedste Hilsner til Familien Petersen samt hele Per

sonalet og alle Kammeraterne fra Sommeren 1924. Det kunde 
være morsomt ved Tid og Lejlighed at høre fra jer.

Agnes Gall,
Fruering.
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Gudrun Sørensen, Aarhus, Elev fra 1926, er død i 
Canada.

Hilma Jacobsen, Vithen, Elev fra Vinteren 1921—22, er 
nu gift. Adr.: Fru Sørensen, Stenager, Haldum, Hinnerup St.

Hilda Haarup, Kankbølle, Elev fra Sommeren 1922, er 
gift. — Adr: Fru Grd. Mikkelsen, Knagstrup, Hornslet.

Erling Pedersen, Egaa Efterskole, der nu er Assi
stent ved Statens Klitplantage i Skagen, holdt Bryllup d. 24. 
Oktober med Elisabteh Dissing, som i Vinteren 1926— 
27 var Kokkepige paa Efterskolen.

A. Sommer, tidligere Lærer her, nu Førstelærer i Ørsø, 
Vendsyssel holdt Bryllup d. 24. Oktober d. A.

Vor forhenv. Lærer, Gammelgaard, har i April d. A. gif
tet sig. Han er Lærer i Hokkerup, Sønderjylland.

Ligeledes har Lærer Jes Sørensen holdt Bryllup; det var 
i Oktober d. A.

Til Lykke!
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Forskelligt.
Skolen er statsanerkendt og modtager Tilskud af 

Staten i Lighed med de øvrige Efterskoler.
Endvidere modtager Skolen Tilskud fra Randers Amt 

og fra følgende Kommuner:
Hasle—Skejby—Lisbjerg, Vejlby, Elsted, Todbjerg— 

Mejlby, Skødstrup og Hjortshøj—Egaa.
Selv om det ikke er større Beløb, det her drejer sig 

om, ligger der i disse Bevillinger en Anerkendelse af Sko
lens Virksomhed, og derfor er vi taknemlig.

Byggeriet, der blev paabegyndt i Efteraaret 1928 og 

fortsat i Sommeren 1929, har kostet med Inventar alt i 
alt 41,000 Kr. Som Tilskud til Dækning af dette Beløb 
har Skolen modtaget ca. 12,000 Kr., nemlig 6000 Kr. fra 
Staten og et tilsvarende Beløb fra Skolens Venner, mens 
Skolen selv i de sidst forløbne 3 Aar har betalt ialt 9000 
Kr. til Byggesagen.

Restbeløbet, 20,000 Kr., er laant som 2. Prioritet.

1 det nu afsluttede Skoleaar har Skolen været be
søgt af ialt 106 Elever paa 4 eller 5 Mdr.s Kursus. De var 
hjemmehørende i efternævnte Amter:

56 fra Randers Amt,
25 » Aarhus Amt, 

7 » Skanderborg Amt, 
4 » Viborg Amt, 
4 » Aalborg Amt, 
2 » Hjørring Amt, 
2 » Svendborg Amt, 
2 » Præstø Amt, 
1 » Sorø Amt, 
1 » Odense Amt, 
1 » Vejle Amt, 
1 » Sønderborg Amt.
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S om Lærere ved Skolen virker: 
Forstander Pedersen og Hustru. 
Pastor A. Højmark.
Lærer Knud Hansen.
Lærer P. Laursen.
Gymnastiklærer Thorvald Zakarias. Vinterskolen.

Lærerinde Maru Anthonius, , ,T k Sommerskolen.Lærerinde Klara Skovbo. ।
Haandgerningslærerinde Ingeborg Ibsen.

Elevmødet 1931 holdes den anden Søndag i Juli, d.
v. s. Lørdag den 11. og Søndag den 12. Juli. Husk ende
lig at melde Deltagelse i god Tid forud. Medtag Tæpper, 
og bliv saa ved at møde lige saa talstærke som hidtil. 
Og de, der ikke kan komme, sender os en lille Hilsen, 
som vi kan bringe Kammeraterne.

Pak for Bidrag til Egaa-Bogen.
Kom med mere i September 1931.
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Elevforeningens Generalforsamling.
Generalforsamlingen 1930 afholdtes ved Elevmødet 

den 13. Juli. Formanden oplæste Aarsberetningen, og det 
reviderede Regnskab blev fremlagt. Begge Dele god
kendtes.

Da de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer: Jes Thom
sen, Maren Elisabeth Madsen, Dagny Bomholt og Harald 
Hjortshøj ikke ønskede at modtage Genvalg, valgtes til 
den nye Bestyrelse: Elisabeth Andersen, Malta Jensen, 
Ove Nielsen og Laurids Andersen. Som Revisorer valgtes 
Richard Friis og Jes Thomsen.

Det vedtoges at oprette et Fond, af hvilket der kunde 
udbetales Understøttelse til ubemidlede Drenge og Piger, 
der ønsker et Ophold paa Skolen. Fondet holdes oppe ved 
frivillige Bidrag.

Næste Aars Elevmøde afholdes anden Søndag i Juli.
Bestyrelsen.

Flevforeningens Regnskab
for Aaret 1929—1930.

Indtægt:
Kassebeholdning d. 24. Juni 1929 ............... 141,55 Kr.
Renter i Landbosparekassen ....................... 3,82 -
Kontingent, 391 Medlemmer ....................... 782,00 -
Udlæg af Porto godtgjort ............................ 172,35 -

1099,72 Kr.

Udgift:
Trykning af Egaabogen.................................. 505,50 Kr.
Opkrævning, Konvolutter, Frimærker m. m. 226,75 -
En Krans ............................................................ 15,00 -
Et Sæt Fyrværkeri ........................................ 50,00 -
Trykning af Indbydelseskort ....................... 33,50 -
Kassebeholdning d. 12. Juli 1930 ............... 268,97 -

1099,72 Kr.
Kankbølle, den 12. Juli 1930.

Kjeld Rasmussen.

Regnskabet gennemset og fundet rigtigt, 12. Juli 1930.

Ove Nielsen. Maren Elisabeth Madsen.
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„Egaafondet“s Regnskab.
Indsamlingen ved Elevmødet 12. Juli 1930. . 
Bidrag fra Particulier Jens Bruus, Skæring 

- Forstander Ejnar Pedersen .... 
- Chauffør L. Andersen, Lystrup

35,00 Kr.
20,00 -
10,00 -
5,00 -

70,00 Kr.
Skæring, d. 17. Oktober 1930.

Ove Nielsen.

Saafremt Egaa-Bogen træffer en eller anden Læser, 
som har Lyst og Evne til at støtte ovennævnte Fond, kan 
Bidrag sendes til Skolen. Regnskab over de indkomne 
Midler fremkommer hvert Aar i Egaa-Bogen.

Paa Vinterskolen 1930 til 1931 er optaget 51 Elever.
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Skolens Tillidsmænd:
Sogneraadsformand Anders Bornholt, Egaa, Formand.
Gaardejer Chr. Johnsen, Egaa.
Gaardejer Villads J. Villadsen, Egaa.
Gaardejer P. Holme Villadsen, Egaa.
Gaardejer Niels Nielsen, Lisbjerg Terp.
Mølleejer P. Blaabjerg, Mygind Mølle, Voldum.
Gaardejer Einar Nielsen, Andigaarden, Mørke.

Elevforeningens Bestyrelse:
Henry Andersen, Vejlby, Riis-Skov, Formand. 
Ellen Helene Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj. 
Elisabeth Andersen, Skæring, Hjortshøj.
Laurids Andersen, Lystrup Afholdshotel, Lystrup.
Malta Jensen, Andi, Mørke.
Ove Nielsen, Skæring, Hjortshøj.
Kjeld Rasmussen, Kankbølle, Hjortshøj.
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Elevfortegnelsen
(fortsat fra 1929).

Vinterskolen 192 g—3 o.
506. Peter Nielsen, Friskolelærer M. Nielsen, Sønderup, Støv

ring.
507. Rasmus Kvist Andersen, Gdr. A. Andersen, Fausing Mark, 

Allingaabro.
508. Kresten H. Nygaard, Gdr. N. Nygaard, Fausing, Alling

aabro.
509. Svend Frode Andersen, Gdr. S. Andersen, Fausing, Alling

aabro.
510. Maltha Jensen, Boelsmand P. J. Jensen, Virring Mark, Ug- 

gelhuse.
511. Tage Jensen, Mejeribestyrer Jensen, Vorre, Løgten.
512. Thomas Mohr, Gdr. A. Mohr, Harlev.
513. Kristian Laursen, Tømrer Laursen, Skæring, Hjortshøj.
514. Sigvald Børge M. Sørensen, Gdr. Sørensen, Thorsager, 

Thorsager.
515. Kresten Andersen, Gdr. Fr. Andersen, Stenvad, Stenvad.
516. Thorvald Pedersen, Gdr. N. Pedersen, Auning, Auning.
517. Jens Nielsen, Friskolelærer M. Nielsen, Sønderup, Støvring.
518. Chresten Pedersen, Gdr. S. Pedersen, Astrup, Giver, Støv

ring.
519. Svend Lund Nielsen, Gdr. K. Nielsen, Grottruplund, Hjorts

høj.
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520. Knud Østergaard Pedersen, Gdr. A. 0. Pedersen, Boeslum, 
Ebeltoft.

521. Knud Kjeldsen, Gdr. A. Kjeldsen, Tirstrup, Trustrup.
522. Ejnar Pedersen, Gdr. H. Pedersens Enke, Stenderup, V. 

Sottrup.
523. Niels Boe Vorgaard, Gdr. Vorgaard, Fillerup, Odder.
524. Chresten Jørgensen, Gdr. N. Jørgensen, Skafterup, Rude.
525. Holger E. Nørregaard, Gdr. N. Nørregaard, Løjenkær, As- 

sedrup.
526. Thomas D. Helbo, Gdr. Helbo, Fensten, Ørting.
527. Arne Nielsen, Gdr. Nielsen, Hagenbjerggaard, Tranehuse.
528. Wenzel Gissel, Hotelejer N. B. Gissel, Stenvad, Stenvad.
529. Søren Møller Bornholt, Gdr. P. H. Bomholt, Skødstrup.
530. Anton N. Skou, Forp. N. Skou, Trige, Hinnerup.
531. Axel Georg Nielsen-Englyst, Gdr. Nielsen-Englyst, Søften, 

Hinnerup.
532. Asger R. Hedegaard, Gdr. S. Hedegaard, Uggelbølle, Mørke.
533. Niels Arne Kirkegaard, Gdr. J. Kirkegaard, »Solvang«, Ger

ning, Bjerringbro.
534. Jens Dorph Sølvsten, Gdr. Sølvsten, Broagergaard, Sall.
535- Viggo Hansen, Gdr. H. Hansen, Elsted, Lystrup.
536. Niels Bomholt Snog, Gdr. J. Snog, Todbjerg, Hjortshøj.
537. Ejnar Winther, Gdr. O. L. Winther, Haarup, Hjortshøj.
538. Søren Nielsen, Gdr. Nielsen, »Pederslyst«, Grundfør, Hinne

rup.
539. Rasmus Ejnar Rasmussen, Gdr. Rasmussen, Skaarup Mose- 

gaard, Skaarup, Skanderborg.
540. Vagn R. Jensen, Enkefru Jensen, Fredenshøj, Kristrup, 

Randers.
541. Axel Rasmussen, Enkefru Rasmussen, »Kongsgaard«, Lis

bjerg, Lystrup.
542. Rosted Ring, Gdr. Ring, Hesselballe, Holme, Ebeltoft.
543. Carl Kauffeldt Sørensen, Gdr. M. Sørensen, »Asferggaard«, 

Faarup.
544. Svend Erik Boesen, Gdr. J. Rasmussen, Karlby, Hornslet.
545. Axel Lyø Axelsen, Husejer Axelsen, Lisbjerg, Lystrup.
546. Gunnar Christensen, Fodermester Christensen, Skæring, 

Hjortshøj.
547. Chresten Th. Jensen, Gdr. N. P. Jensen, Voldby, Hammel.
548. Vagn Barkholt Ovesen, Gdr. L. Ovesen, Haundrup, Peder- 

strup.
549. Marius H. Madsen, Gdr. L. Madsen, Følle, Rønde.
550. Jens P. Bager Jensen, Gdr. N. Bager Jensen, Koed, Nim

tofte.
551. Egon H. Jensen, Gdr. H. Jensen, Hedvigslyst, Nimtofte.
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552. Carl Plettner Madsen, Partikulier M. Madsen, Gjesing, 
Skanderborg.

553. Aage E. Jensen, Gdr. M. Jensen, »Bækgaarden«, Egaa, Ey
strup.

554. Gustav Jensen, Gdr. J. S. Jensen, Taaning, Skanderborg.
555. Niels V. Jensen, Gdr. E. Møller, Gettrup Mark, Hobro.
556. Tage Sørensen, Gdr. N. Sørensen, Høbjerg, Grenaa.
557. Henry Pedersen, Gdr. M. Pedersen, Gjeding, Mundeistrup.
558. Svend Erik Tønnesen, Overportør Tønnesen, Lystrup St.
559. Kristian Jacobsen, Hmd. J. Jacobsen, Skæring, Hjortshøj.
560. Arne Pedersen, Hmd. J. Pedersen, Elsted, Lystrup.
561. Vilhelm Nielsen, Lærer A. Nielsen, Nørreby Skole, Bogense.
562. Svend Aage Hollesen, Lærer Hollesen, Linderum Skole, 

Sindal.
563. Svend E. H. Rasmussen, Gdr. J. Rasmussen, Hjortshøj.
564. Iver Laursen, Direktør K. M. Laursen, Riisskov, Riiskov.
565. Jens Aage Nielsen, Landmand J. P. Nielsen, Elsted, Ly

strup.

Sommerskolen 1930.
566. Martine Høeg Andersen, Gdr. M. Andersen, Kærby, Hald.
567. Dagny Pallesen, Gdr. Hans Pallesen, Kankbølle, Hjortshøj.
568. Ellen Sørensen, Skræderm. A. Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
569. Marie Jensen, Gdr. P. I. Jensen, Virring, Uggelhuse.
570. Marie Møller, Gdr. N. P. Møller, Lindaa, Løgten.
571. Marie Nielsen, Købm. N. P. Nielsen, Skæring, Hjortshøj.
572. Karla Olsen, Gdr. O. J. Olsen, Skæring, Hjortshøj.
573. Thyra Sørensen, Lærer J. M. Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
574. Herdis Sørensen, Murer A. Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
575. Katrine Andersen, Gdr. N. Nielsen, Bredstrup, Grenaa.
576. Valborg Madsen, Husm. S. Madsen, Brandstrup, Løgten.
577. Harriet Pedersen, Grd. P. M. Pedersen, Lime, Mørke.
578. Signe Jensen, Møller Ingvar C. Jensen, Hinge, Lerberg.
57g. Clara Udengaard Rasmussen, Gartner R. U. Rasmussen, 

Hornslet.
580. Anna Marie Elsig, Forpagter O. Elsig, Hvilsager, Pindstrup.
581. Else S. Nørgaard, A. Nørgaard, Faarup.
582. Inger Hald, Uddeler Chr. Hald, Vester Alling, Auning.
583. Inger Margrethe Schmidt, Gdr. Chr. Schmidt, Lime, Mørke.
584. Kirstine Kirkegaard Jensen, Marie Kirkegaard, Lime, 

Mørke.
585. Dagny Rønde Rasmussen, Gdr. A. Rønde, Ebdrup, Kolind.
586. Gudrun Hadsund Pedersen, Gdr. P. Hadsund, Ebdrup, Ko

lind.
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587. Ida Marie Møller, Gdr. J. Møller, Balle, Løgten.
588. Margrethe Mortensen, Gdr. Meinert Mortensen, Thorsager, 

Thorsager.
589. Marie Kirstine Andersen, Gdr. J. Andersen, Graulev, Hylle

sted.
590. Anna Pedersen, Mejeribest. N. Pedersen, Haarup, Hjortshøj.
591. Bertha Andersen, Gdr. Anders Andersen, Vejlby, Riisskov.
592. Anna Toftgaard Nielsen, Gdr. Søren Nielsen, Vithen, Hinne

rup.
593. Magdalene Bang Thygesen, Købm. Th. Bang Thygesen, 

Hinnerup.
594. Elisabeth Margrethe Thomsen, Gdr. Th. Thomsen, Vithen, 

Hinnerup.
595. Margrethe Skovgaard, Teglværksejer Th. Skovgaard, Te

strup, Maarslet.
596. Ester Thyra Thomsen, Gdr. M. Thomsen, Borum, Mundel

strup.
597. Marie Sofie Blach, Gdr. J. Blach, Sabro, Mundelstrup.
598. Karen Margrethe Kristiansen, Gdr. Kr. N. Kristiansen, Mal

ling.
599. Ester Agnete Juul, Gaardejerske Ane M. Juul, Stautrup.
600. Maria Elisabeth Lykke, Valgmenighedspræst J. Lykke, Od

der.
601. Olga Marie Jensen, Gdr. Chr. Jensen, Mjesing, Skanderborg.
602. Mary Julie Nielsen, Gdr. N. Nielsen, Vitved, Stilling.
603. Eleonora Marie Mikkelsen, Gdr. Sofus Rasmussen, Laasby.
604. Marie Petrea Hougaard, Gdr. Anton Hougaard, Lindum, 

Onsild.
605. Kirstine Hoffmann Frisch, Gdr. J. P. Frisch, Kvolbæk, 

Hammel.
606. Karen Margrethe Skjødt, Gdr. N. Skjødt, Svanfolk, Kon

gerslev.
607. Ingrid Jensen, Teglværksejer David Jensen, Vraa.
608. Else Sand, Forpagter P. C. Sand, Haraldskjær, Skibet.
609. Dagny Østergaard Hansen, Gdr. V. Hansen, Kragelund, 

Ørbæk.
610. Aase Holmen Nygaard, Bestyrer Jens Karl Nygaard, Ulfs- 

halegaard, Stege.
611. Tove Holmen Nygaard, Bestyrer Jens Karl Nygaard, Ulfs- 

halegaard, Stege.



^^m Q3interen fpnger ber ingen Sugl, 
men naar Äaref Ijælber, faa tommer øul, 
og ub fra hjertets bpbejte ©ange 
brpber fig Q^ej be glabefte øange; 
giabe bejlige
©læben Doner fig frem af øfful, 
©leeben meb øangen flpoer mob øtp, 
aiie oi biioer fom ^orn paa np, 
træber i £Ring oor letfejte ©ans, 
tcenber Dorf Srce og binber oor S^rans 
om ^.rpbben, fjoor barnet biunber, 
og ef paa tjans °* grunber,
oanbrer paa ^Set^le^ems £Qtarfer ub, 
^oor ^prberne nöl fra ©ub, 
oanbrer tii ©fterlanb 
og gæfter ben gamle øtfernemanb, 
bpber oeifommen ©ubs ©ngie fmaa 
meb bejiige øoiffinsfiæber paa, 
fpnger om Quiens oeifignebe Q5ub, 
ber giceber gamle og unge;
tjoab ©nglene fang i ^Derben ub, 
ffal oi ocere meb af fjunge,



gæfter ben fattige Qomfru i £on, 
ber fibber meb himmelens ^.ongefon, 
toner og prifer ben $erre fcer, 
at 5an £ßlenneffe oorben er, 
fer tit ben bejtige Stimmet blaa 
meb alte be gplbne (Stjerner paa, 
frmger til ®ub om ^Sarnefaar, 
flpnger os til oort Saberoor, 
flpnger os til »or °S £Stor, 
bejlig er ^immel og bejlig er 3orb, 
bejligt paa Stepperne Ipfeblaa 
engang i ®ubs Rimmet til Siirfe gaa 
og faa bære ‘Sub i al ®»igf>eb, 
om fyoab »I nu fun ftpffeois »eb.

(Äf „&t Qulebigt“ af S. Sr e b et if f en.)



S>et er bet £>er£xge neb »or QJerben, at att, 
t)oab ber er gobt og ffont, mobes og er f ammen, 
om enb tuftnbe £ßtile bliver tagt imellem.

£521. Oolbfc^tnibt.

Ølæbelig 3u(!

öngeßorg og ®jnar ^eberfen.



Morfar med Grethe.


